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Förslag till ny Renhållningstaxa 2021
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadskontorets avfallsverksamhet är en avgiftsfinansierad verksamhet som
ansvarar för kommunens avfallshantering genom insamling av hushållsavfall, drift av två
återvinningscentraler och den aktiva deponin på Bälinge. Även ambulerande insamling av
farligt avfall samt tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar ligger inom ramen för
Avfallsverksamhetens ansvar.
Avfallsverksamheten har under åren inte fullt ut finansierats via renhållningstaxan utan delvis
finansierats med intäkter från försäljning av plats för deponimassor på Bälinge deponi.
Denna finansiering måste fasas ut eftersom deponin i vissa delar skall börja sluttäckas. Det
innebär att verksamheten framöver helt skall finansieras via renhållningstaxan.
I syfte att minimera taxeökningen för Alingsåsarna har en extern genomlysning av
avfallsverksamheten gjorts under våren 2020. Denna genomlysning har bland annat
resulterat i en rapport vilken visar att framförallt insamlingsenheten har för låg effektivitet i
förhållande till sina kostnader.

Förvaltningens yttrande
Förvaltningen gör på grund av ovanstående bedömningen att en ekonomi i balans förutsätter
ett av två följande alternativ:
Alt. 1: Eftersom den externa undersökningen visar på att det är möjligt att ha en fortsatt hög
servicenivå till en betydligt lägre kostnad så beslutar nämnden att Renhållningstaxan höjs
med 2,5 % samtidigt som avfallsverksamheten åläggs att minska sina kostnader med 4 Mkr
under 2021 för att täcka intäktsbortfallet från deponimassorna.
För normalvillan blir det en höjning på 75 kr per år vilket innebär en taxa på 3 066 kr per år.

Alt. 2: Eftersom avfallsverksamheten fullt ut skall finansieras via taxan och nämnden ej ser
någon möjlighet till kostnadsbesparingar inom avfallsverksamheten så beslutar nämnden om
en taxeökning på 12 % för att täcka intäktsbortfallet från deponimassorna.
För normalvillan blir det en höjning på 359 kr per år vilket innebär en taxa på 3 350 kr per år.

Ändringar i Renhållningstaxa 2021
Vid årsskiftet 2021 börjar det nya producentansvaret (TIS) att gälla vilket innebär att
kommunen måste förändra sin renhållningstaxa för att kunna förhålla sig till de nya
bestämmelserna.

Den nya lagstiftningen innebär att kommunen måste få i uppdrag av producenterna att samla
in återvinningsmaterial som täcks av producentansvaret.
Taxeförändring för att anpassa taxan till nya TIS-lagstiftningen
1. Från och med årsskiftet så innebär TIS att fastighetsägare till flerfamiljshus skall
vända sig till privata entreprenörer för att hantera sitt återvinningsmaterial. Det
innebär att kommunen ej längre kan erbjuda den tjänsten till flerfamiljshus vilket
innebär att tjänsten FNI-kärl tas bort som alternativ för flerfamiljshus.
2. Från och med årsskiftet så har Alingsås kommun i uppdrag från producenterna att
erbjuda FNI-insamling till alla villakunder och fritidhuskunder. Det innebär att en ny
tjänst för FNI-insamling för fritidshus läggs till i Renhållningstaxan.

Taxeförändring tömning av slam
Efter upphandling av ny entreprenör 2019 har priserna för slaminsamling förändrats vilket
innebär att för att få en ekonomi i balans krävs en höjning av tömningstaxan för slam med 4
%, vilket motsvarar 53 kr per tömning för normalkunden med en tank på upp till 3 kbm. Från
1332 kr per tömning till 1385 kr per tömning.
I nuvarande renhållningstaxa finns bara möjlighet till slang upp till 25 meter vilket innebär
problem för de kunder som har över 25 meter till sin tank. Detta undviks genom att lägga till
tjänsten extraslang i renhållningstaxan 2021.
Ekonomisk bedömning
Den ekonomiska bedömningen görs i ärendebeskrivningen.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden antar förslag till ny renhållningstaxa, innebärande en
taxehöjning med 2,5 % och överlämnar den till Kommunfullmäktige för fastställelse att gälla
från den 1 januari 2021. Samtidigt åläggs avfallsverksamheten att minska sina kostnader
med 4 Mkr under 2021 för att täcka intäktsbortfallet från deponimassorna.

Samhällsbyggnadsnämnden antar även förvaltningens förslag om:
1. Tjänsten FNI-kärl tas bort som alternativ för flerfamiljshus i taxan.
2. Tjänsten FNI-kärl för fritidshus läggs till som alternativ i taxan.
3. Taxan för slamtömning höjs med 4 %
4. Tjänster för extraslang vid slamtömning läggs till i taxan.
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