Till förbundsstyrelsen i Gästrike återvinnare

Avfallstaxa 2019
Kort sammanfattning av de förändringar som förslaget till avfallstaxan för 2019
innehåller.

Innehåll
Detta missiv innehåller:
1. Förslag till beslut
2. Förslag till avfallstaxa 2019. Principer, konsekvenser och kort tillbakablick.

Hör gärna av er med frågor till:
Maria Qvist, verksamhetscontroller, 026 - 17 84 87,
maria.qvist@gastrikeatervinnare.se
eller Thomas Nylund, förbundsdirektör, 026 – 17 84 89,
thomas.nylund@gastrikeatervinnare.se

Med vänlig hälsning,
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Thomas Nylund
förbundsdirektör Gästrike återvinnare

Box 722, 801 28 Gävle
Utmarksvägen 16
gastrikeatervinnare.se

026-17 84 87, 076-760 42 74
maria.qvist@gastrikeatervinnare.se
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Förslag till beslut
Kommunalförbundet Gästrike återvinnare föreslår förbundsstyrelsen att:
• Föreslå förbundsfullmäktige att godkänna förslaget till avfallstaxa för 2019.
• Föreslå kommunstyrelsen i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandvikens och
Älvkarleby kommun att under hösten 2018 samråda om avfallstaxan för
2019.

Förslag till Avfallstaxa 2019
Förslaget på avfallstaxa 2019 motsvarar en genomsnittlig ökning av taxan på upp
till 2 % och ger förbundet viss täckning av de ökade kostnaderna i verksamheten.
Taxeförslaget ger inte förutsättningar att expandera och utveckla verksamheten,
utan ambitionen är att bibehålla den.
Eftersom förslaget till höjning inte överstiger 2 % innebär det enligt tidigare
antaget beslut från respektive kommunfullmäktige (år 2016) att
förbundsfullmäktige tar beslut om avfallstaxan och samråd om avfallstaxan görs
med respektive medlemskommuns kommunstyrelse.
Förslaget på avfallstaxa 2019 ser i korthet ut så här:
• En fortsatt miljöstyrning mot att sortera mera och minska avfallet.
• Eftersom avgifterna är miljöstyrande kommer vissa avgifter att öka med
mer än 2 % och andra avgifter kommer att vara oförändrade eller minska.
• Avgifterna för restavfall ökar mera medan avgifterna för matavfall sänks.
De kunder som har mycket restavfall får betala mera, medan de som har
mycket utsortering av matavfall, tidningar och förpackningar gynnas.
• En beräknad intäkt till förbundet på 3 miljoner kronor

Miljöstyrning av avgifterna– ökat incitament till
sortering
Det innebär att:
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•
•
•
•

Abonnemang sorterat (när hushållet sorterar ut sitt matavfall) är billigare
än abonnemang osorterat (när hushållet inte sorterar sitt matavfall).
Mindre kärl är billigare än större kärl
Det är billigare att ha hämtning mer sällan (till exempel hämtning av
restavfall var fjärde vecka eller var tredje månad)
Restavfallet blir i snitt 9 % dyrare medan matavfallet blir i snitt 15 %
billigare. Vi gynnar de kunder som sorterar ut mycket och har så lite
restavfall som möjligt. Det är väldigt dyrt att bränna restavfallet och ur ett
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•

hållbarhetsperspektiv önskar vi hellre återvinna mera tidningar och
förpackningar eller att göra fordonsgas av matavfallet. Fortfarande är ca 2/3
av det som slängs i restavfallet felsorterat och ett sätt att styra är genom
våra avgifter.
Felsortering och omklassning av avfall debiteras kund för att markera att
sorteringskvaliteten inte är tillfredställande och innebär extra onödigt
arbete för våra chaufförer.

Grundavgift och hämtningsavgift
Avfallstaxan består av en grundavgift och en hämtningsavgift. I grundavgiften
ingår återvinningscentraler, kundservice, information och avfallsplanering. I
hämtningsavgiften ingår hämtning och behandling (förbränning eller rötning) av
restavfall och matavfall.
Grundavgiften är differentierad utifrån bostadstyp: en- och tvåfamiljshus, radhus,
lägenhet, fritidshus och verksamhet.
Självkostnad
Taxan ska finansiera det den är avsedd att finansiera och ska inte generera vinst.

Konsekvenser för kunderna
•

•
•
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Konsekvenserna för hushållen blir ungefär:
o Villa som sorterar: höjning med ca 20 kr/år/hushåll
o Lägenhet som sorterar: höjning med ca 30 kr/år/hushåll
o Fritidshus: höjning med ca 8 kr/år/hushåll
o De som inte sorterar får en betydligt större ökning och en tydlig
miljöstyrning.
o Containerhämtning höjs med 2 %
Avgifterna för felsorteringar förtydligas markera miljöstyrningen.
Avgifterna för specialbehållare och tillfälliga verksamheter höjs så att de
blir kostnadstäckande och ryms inom den totala höjningen om 2 %.
Vi kalkylerar med att många kunder kommer att ändra sitt abonnemang
mot ett abonnemang som gynnar bättre utsortering och minskar på
mängden avfall, vilket är önskvärt givet miljömålen. En konsekvens av det
är att det leder till minskade intäkter till förbundet. Det beaktat i detta
förslag.
Slam och fett indexeras höjs med 2 %
För mera detaljer kring hur avgifterna höjs hänvisas till ”Avfallstaxan
förslag 2019”
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Tillbakablick
Avgifterna i avfallstaxan ska ge de intäkter som behövs för att utföra det
kommunala ansvaret för hushållsavfall enligt 15 kapitlet i miljöbalken: hämtning av
hushållsavfall, driva återvinningscentraler för mottagning av grovavfall och farligt
avfall, tömning av slam från enskilda avlopp och fettavskiljare, informationsarbete
mm.
Avgifterna i taxan har en styrning till sortering. Det är billigare att sortera
matavfall än att inte göra det, det är billigare att ha mindre kärl och att ha
hämtning mer sällan.
Under perioden 2001-2017 har avfallshanteringen utvecklats, med till exempel
sortering av matavfall, informationsverksamhet, miljöriktiga fordon,
modernisering av återvinningscentraler med mera.
Sedan 2001 har förbundet vuxit från 55 till 123 medarbetare (ökning med 124 %) och
omsättningen har ökat från 75 mnkr till idag 212 mnkr (ökning med 183 %). Vi har
utvecklat verksamheten mycket under dessa år.
Figuren nedan visar taxeutvecklingen sedan förbundet bildades 2001 och fram till
2019 för en vanlig villa med abonnemang sorterat (190 l restavfall och 140 l
matavfall) och hämtning var 14:e dag. Prisutvecklingen sedan starten 2001 är 88 %
och de senaste 10 åren 25 %.

Årsavgift villa 2001-2019
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