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§ 134 Remiss: Renhållningstaxa 2019
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har fått SRV:s förslag till ändring i
renhållningstaxan på remiss och Stadsbyggnadsförvaltningen
föreslår att nämnden tillstyrker förslaget.
Förvaltningens synpunkter

SRV har lämnat ett förslag till renhållningstaxa till
ägarkommunerna och hemställer att ägarkommunernas respektive
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Stadsbyggnadsförvaltningen har fått förslaget på remiss och har
ingenting att erinra mot förslaget.
Sammanfattningsvis föreslås följande förändringar i taxan:
Generell taxehöjning med Avfall Sveriges index A12:1MD. Det
ger en taxehöjning på 2,2% och den bedöms täcka förväntade
ökningar för personalkostnader, varor och tjänster.
Sänkning av hämtningsavgiften för tjänsten Sorterahemma.
Målsättningen är att öka källsorteringen. Utvecklingen av tjänsten
har varit positiv med 15 % ökningen av antalet ansluta hushåll.
Sänkningen av avgiften är ämnad att stimulera ännu flera att
ansluta sig. Enligt konsekvensanalysen förväntas den lägre avgiften
ge en minskad intäkt med 1 MSK 2019.
Förstärkt incitament att sortera ut matavfallet. Andelen hushåll
boende i enbostadshus som sorterar ut matavfall ökar men de
insamlade volymerna ökar inte i samma utsträckning. Det finns
kunder med låg eller felaktig sortering. Vid upprepad felsortering
och torts dialog föreslås SRV kunna ta ut en felsorteringsavgift på
500 kr per tillfälle.
Tydligare regler för att möta nya boendeformer. Ökade krav på
källsortering och arbetsmiljö i kombination med nya boendeformer
gör att gemensamhetsanläggningar oftare blir en mer attraktiv
lösning. För att förtydliga föreslås att följande text adderas: ” En
gemensamhetsanläggning erbjuds, där det är praktiskt möjligt, och
där minst fyra hushåll använder samma sorteringslösning och
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uppställningsplats. Uppställningsplats, sorteringsalternativ, stork på
kärl samt tömningsfrekvens avgörs av SRV i samråd med kund.
Tydligare slamtjänster samt extra tjänster vid tömning av
fettavskiljare. SRV erbjuder flera tjänster för slamtömning från
ekonomitömning till jourtömning. I taxan för 2019 tydliggörs
tjänsten Akuttömning där tömning utlovas inom 24 timmar.
Akuttömning är billigare än jourtömning. I taxan tydliggörs också
tilläggstjänster till Restauranger och storkök med fettavskiljare. Det
inkluderar slangdragning, extra resurser samt användande av
specialfordon.
Ny taxekonstruktion för bottentömmande behållare. För att
förbättra kund- och arbetsmiljö är nyttjande av bottentömmande
behållare högprioriterat och marknaden erbjuder många nya
lösningar utan standardiserad volym. För att möta detta byggs
taxekonstruktionen ut så att inte varje volym specificeras utan
anger en besöksavgift samt en rörlig avgift baserad på behållarens
volym.
Osorterad taxa vid gemensamhetsanläggningar. 2018 justerades
priset för Abonnemang Osorterat vid enbostadshus för att öka
incitamenten för sortering. I taxa 2019 skaps motsvarande
incitament för kunder tillhörande en gemensamhetsanläggning.
Effekten är en intäktshöjning med 400 tkr.
Övergångstaxan. Övergångstaxan för enbostadshus samt
gemensamhetsanläggningar är kvar under 2019 för att erbjuda de
föreningar som har svårt att hitta plats för uppställning av fler kärl
utökad tid. Från 2020 planeras att ställa om de föreningar som inte
hittat en lösning till abonnemang Osorterat.
Stadsbyggnadsförvaltningen konstaterar de förändringar i taxan
som föreslås styr mot de mål som satts upp i Haninges klimat- och
miljöpoliska program. Det är positivt att incitamenten att sortera ut
matavfall stärks.
Stadsbyggnadsförvaltningen kan konstatera att övergångstaxan
förlängs till att finnas kvar ytterligare ett år och att 3000 hushåll
fortfarande har övergångstaxa. Enligt målet ska andelen hushåll
som sorterar ut matavfall öka till minst 70% år 2020. Enligt
konsekvensanalysen innebär övergångstaxan ingen ekonomisk
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förändring jämfört med 2018 men det vore samtidigt värdefullt om
övergångstaxans eventuella inverkan på graden av
matavfallsinsamling beskrevs mer även kopplat till målet.
I Haninges klimat- och miljöpolitiska program lyfts möjligheten att
återföra växtnäring i avloppet till produktiv mark, i så val
småskalig som storskalig avloppshantering, samt i slutna kretslopp.
I framtiden skulle man kunna utreda möjligheten styra taxesystemet
för slamtömning efter möjlighet till kretsloppsanpassning. Har
slammet hög möjlighet för kretsloppsanpassning kan en lägre avgift
ge incitament för önskad omställning
Det är positivt att taxan görs tydligare till exempel med tjänsten
Akuttömning och av vad som gäller för
gemensamhetsanläggningar. Det är också bra och tilläggstjänster
som SRV erbjuder restauranger och storkök med fettavskiljare
tydliggörs. Stadsbyggnadsförvaltningen antar att det som avses
med tilläggstjänster som SRV erbjuder i det här fallet avser
extrakostnader kopplade till arbetsmiljön som SRV debiterar
kunden utan att verksamhetsutövaren efterfrågat detta. Detta skulle
kunna skrivas ut tydligare då ordvalet ”erbjuder” kan förvirra.
Taxeförslaget skulle kunna vara ännu tydligare. Beskrivningen av
den generella taxehöjningen på 2,2 % skulle kunna förklaras mer
utförligt. Nu skulle det kunna tolkas som om varje tjänst höjs med
exakt 2,2%. Ett förtydligande av relationer och förändringar mellan
rörliga och fasta avgifter vore bra. Hela renhållningstaxan skulle
med fördel kunna ges en tydligare disposition och utformning för
en enklare läsbarhet.
Det är positivt att SRV under 2019 planerar stärka samspelet
mellan taxeförslaget till 2020 och avfallsplanen samt
renhållningsförskrifterna då dessa ska uppdateras.
Underlag för beslut

-
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Förslag till beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tillstyrker förslaget till ändring i
renhållningstaxan.

Trafik- och arbetsutskottets förslag till stadsbyggnadsnämnden

1. Stadsbyggnadsnämnden tillstyrker förslaget till ändring i
renhållningstaxan.

Överläggningar i stadsbyggnadsnämnden

Elisabet Sandberg (C) erhåller om att få lämna särskilt yttrande.
Stadsbyggnadsnämndens beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tillstyrker förslaget till ändring i
renhållningstaxan.
Elisabet Sandberg (C) medges lämna särskilt yttrande.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: KS/KF
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