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Underlag till taxeförslag för Avfallstaxa 2022

Sammanfattning
Den kommunala avfallsordningen består av tre delar; Avfallsplanen, som är kommunens
övergripande strategi för avfallshanteringen, avfallsföreskrifterna som reglerar kommunernas
myndighetsutövande inom området och samt avfallstaxan som är prisdokumentet där avgifterna för
avfallstjänsterna framgår.

Förändringar i avfallstaxa 2022
Det föreliggande förslaget till Avfallstaxa 2022 har tagits fram som ett resultat av det arbete som
påbörjats med en genomlysning av taxan. Projektet kommer att fortsätta tills SRV har en väl
genomlyst och miljöstyrande taxa enligt styrelsens uppdrag. Underlaget och beräkningarna baserar
sig på Avfall Sveriges beräkningsmodell för avfallstaxor, som är standard i många kommuner.
Texten i taxedokumentet har samordnats med Avfallsföreskrifterna 2021–2030, så att dokumenten
stödjer varandra. Ett stort arbete har gjorts för att förenkla, så att taxedokumentet ska vara lättläst
för kunderna. Kunderna ska enkelt kunna förstå vilken tjänst de kan välja och vad tjänsten innebär.
En förändring är till exempel att taxan nu redogör för totala priset och inte som tidigare ett flertal
olika priser, där kunderna själva behöver räkna ihop insamling och framkörning. En genomgång har
också gjorts så att alla tjänster som finns i taxan är valbara för alla kunder, samt är tjänster som vi
fortfarande utför.
Förslaget till taxa 2022 innebär en höjning av grundavgifterna för enbostadshus (10%) och fritidshus
med (5%), samt införande av en grundavgift för verksamheter. Förslaget innehåller också en justering
av flerbostadshusens grundavgift, så att avgiften inte längre är differentierad. Den totala ökningen
för respektive tjänst och kundkategori framgår av konsekvensanalysen på sidan 3, där det även
framgår att den tjänst som ökar mest, ökar med en kostnad motsvarande 164 kr per år.
Taxans grundavgifter skall täcka kostnaderna för återvinningscentraler, för hanteringen av farligt
avfall samt overheadkostnader för den taxefinansierade verksamheten. De senaste åren har SRV
arbetat för att gradvis få den sedan länge underfinansierade grundavgiften i balans och förslaget till
taxa 2022 innebär att vi nu har balans för de kostnader som är kända idag.
Under året kommer SRV utreda kostnaden för insamling av returpapper, som blir ett kommunalt
ansvar från och med den 1 januari 2022. Vi vill dock avvakta med en ytterligare höjning av
grundavgiften till dess att vi har mer exakta kostnader för insamling och hantering, då mycket är
oklart idag.
Förslaget till taxa 2022 innebär också en höjning av de rörliga tjänsterna med index (A12:1MD) 2,5%.
Indexhöjningen tillsammans med en utjämning av avgifterna inom gruppen verksamheter gör att
taxan även för de rörliga delarna är i balans.
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Föreslagna förändringar
1.

Generell taxereglering enligt Avfall Sveriges index A12:1MD

SRV använder Avfall Sveriges index A12:1MD vilket bedöms som det index som speglar SRV:s
kostnadsstruktur bäst. Indexberäkningen baseras på utvecklingen med februari som basmånad och
ger en taxehöjning på 2,5 %, vilket SRV föreslår för samtliga tjänster i taxan om inte undantag anges
nedan. Under förutsättning att nuvarande trend består harmoniserar taxeökningen med förväntad
ökning av styckkostnaderna.

2.

Grundavgifter

Grundavgifterna skall täcka kostnaderna för återvinningscentraler, för hanteringen av farligt avfall
samt för den taxefinansierade verksamhetens overheadkostnader som kundtjänst, information, HR
och ledning. I grundavgiften ingår också ersättning för material och extra ÅVC kort.
Under ett antal år har SRV arbetat för att gradvis få en grundavgift i balans. Som det framgår nedan
så har grundavgiften sedan 2019 varit underfinansierad, se även tabeller nedan.
Utfall 2019
Grundavgifter enligt taxa 2019 samt ersättning för materialet motsvarar:
Kostnader för ÅVC samt direkta och indirekta OH kostnader motsvarar:
Resultat för 2019

90,8 mkr
-102,6 mkr
-11,8 mkr

Utfall 2020
Grundavgifter enligt taxa 2020 samt ersättning för materialet motsvarar:
Kostnader för ÅVC samt direkta och indirekta OH kostnader motsvarar:
Resultat för 2020

93,8 mkr
-104,0 mkr
-10,2 mkr

Beräknat för 2021 (innevarande år som ännu inte avslutats)
Grundavgifter enligt taxa 2021 samt ersättning för materialet motsvarar:
Kostnader för ÅVC samt direkta och indirekta OH kostnader motsvarar
Det innebär att vi idag har en negativ kalkyl med ett underskott:

103,5 mkr
114,5 mkr
-11,0 mkr

SRV:s återvinningscentraler är populära och inlämnade volymer har successivt ökat under perioden.
Som en tydlig följd av Covid-19 pandemin har volymerna dessutom ökat kraftigt och till detta har
behandlingsavgifterna som SRV betalar till materialproducenter och till kraftvärmeverk kraftigt
förändrats de senaste åren. För att kompensera för dessa ökade kostnader, samt säkerställa att
grundavgifterna är i balans över en treårsperiod behöver SRV höja grundavgifterna.
Förslag till taxa 2022
Grundavgifter enligt taxa 2022 samt ersättning för materialet motsvarar:
Kostnader för ÅVC samt direkta och indirekta OH kostnader motsvarar:
Det innebär att vi idag har ett balanserat värde*:

114,5 mkr
-113,6 mkr
0,9 mkr

*I kostnadsberäkningen saknas eventuell framtida kostnader för insamling och hantering av
returpapper som blir ett kommunalt ansvar från och med den 1 januari 2022
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2.1

Höjning av grundavgiften för enbostadshus.

Förslaget till taxa 2022 innebär en höjning av grundavgiften för enbostadshus med höjning med 10 %,
utöver föreslagen indexreglering. Detta innebär en höjning för hushåll i enbostadshus med 119 kr per
år inklusive moms.

2.2

Höjning av grundavgiften för fritidshus

Förslaget innebär en höjning av grundavgiften för fritidshus med 5%, utöver föreslagen
indexreglering, vilket ger en ökning på 38 kr per år inklusive moms.

2.3

Införa grundavgift för verksamheter

Verksamheter har tidigare inte betalat någon grundavgift, men då verksamheter har tillgång till
återvinningscentralerna bör även verksamheter vara delaktiga i att betala grundavgift. Förslaget till
taxa 2022 innebär 240 kr per år och hämtställe exkl. moms.

2.4

Höjning av avgift flerbostadshus

Tidigare har taxan differentierat grundavgiften för flerbostadshus, beroende på om fastigheten har
haft grovsopsrum eller ej. Ambitionen var med differentieringen var att öka andelen fastighetsägare
som ger boende möjlighet att lämna grovsopor i sin fastighet. Det har dock visat sig att subventionen
inte har lett till någon ökning av grovsopsrum, och vi ser därför att en likriktning av avgiften i taxan är
bättre för framtiden. Förslaget till taxa 2022 innebär därför samma avgift för alla flerbostadshus.
Subventionen på 164 kr exkl. moms tas bort för fastigheter med grovsoprum.

3.

Fortsatt differentiering mellan Sortera Hemma och övriga tjänster

Den miljöstyrande nivådifferentieringen mellan insamlingstjänsterna matavfallssortering,
SorteraHemma och osorterat kvarstår oförändrad i förslaget till taxa 2022.
Tjänsten SorteraHemma, som innebär möjlighet att sortera ut förpackningar bostadsnära, kan i
dagsläget inte erbjudas i alla områden då den ställer specifika krav på framkomlighet för tjänstens
hämtningsfordon. Tjänsten är också redan under innevarande år mycket sårbar på grund av
fordonsbrist. Detta innebär att det inte är realistiskt att i dagsläget diskutera en annan
differentieringsordning för att miljöstyra kunderna mot tjänsten.
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Konsekvensanalys av föreslagna förändringar, resultat.
De föreslagna förändringarna för avfallstaxa 2022 kommer ha följande effekt för följande
kundkategorier och tjänster jämfört med taxa 2021:
Exempel:
Taxa 2021

Taxa 2022

Ökning

Matavfallssortering

2 096 kr/år (inkl. moms)

2 338 kr/år (inkl. moms)

143 kr/år

Sorterahemma

2 595 kr/år (inkl. moms)

2 750 kr/år (inkl. moms)

155 kr/år

Osorterat

2 990 kr/år (inkl. moms)

3 156 kr/år (inkl. moms)

165 kr/år

1 628 kr/år (inkl. moms)

1 686 kr/år (inkl. moms)

58 kr/år

Grundavgift, med grovsoprum

412 kr/år (exkl. moms)

576 kr/år (exkl. moms)

164 kr/år

Grundavgift, utan grovsoprum

577 kr/år (exkl. moms)

576 kr/år (exkl. moms)

-1 kr/år

Enbostadshus

Fritidshus
Osorterat

Flerbostadshus
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