Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Stadsbyggnadsnämnden

Protokollsutdrag

1 (4)

Sammanträdesdatum

2019-10-23

Dnr SBN 2019/297

§ 161 Remiss: Renhållningstaxan 2020
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 föreslår SRV följande förändringar i taxan:
1.

Generell taxehöjning med Avfall Sveriges index A12:1MD.
Det ger en taxehöjning på 3,84% och den bedöms täcka
samtliga tjänster med de undantag som anges i vissa tjänster.

2.

Ingen förändring av hämtningsavgiften för tjänsterna
sorterahemma samt källsortering av matavfall.
Målsättningen är att öka källsorteringen. SRVs prisbild för de
två sorterade tjänsterna är med den miljöstyrande taxan låg i
jämförelse med andra kommuner som har en utvecklad
källsortering. Med utgångspunkt från detta pågår en analys om
prissättningen av dessa tjänster på längre sikt. SRV inväntar nu
vilken lösning och affärsmodell som
förpackningsproducenterna kommer att föreslå för samverkan
inom SRVs ägarkommuner.

3.

Höjning av grundavgiften för enbostadshus och för
flerbostadshus. Grundavgifterna skall täcka kostnaderna för
återvinningscentraler, för hanteringen av farligt avfall samt för
den taxefinansierade verksamhetens overheadkostnader.
Förslaget är en höjning i taxa 2020 med 10 %, förutom
föreslagen indexreglering. Detta innebär en höjning för hushåll
i enbostadshus med 89 kr/år inklusive moms (71 kr/år
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exklusive moms) och med 41 kr/år exklusive moms för hushåll
i flerbostadshus. Grundavgiften för fritidshus lämnas orörd
förutom föreslagen indexhöjning
4.

Ökat incitament för ägare av flerbostadshus att erbjuda
hushållen möjlighet till grovavfallssortering. I kommunens
nuvarande renhållningsföreskrifter står att ”ägare till
flerbostadshus skall säkerställa att den som äger ett
flerbostadshus ska ordna sortering och hämtning av
grovavfall.” Detta öppnar upp för olika lösningar. Hushåll som
ges tillgång till ett grovsoprum, hushåll som ges tillgång till en
container vår/höst samt hushåll som hänvisas till en av SRVs
återvinningscentraler. När återvinningscentralerna nu har
öppnats upp för boende i flerbostadshus bör grundavgiften för
hushåll boende i flerbostadshus utan grovsoprum höjas. Detta
för att skapa ett styrmedel för nuvarande fastighetsägare samt
för pågående och kommande byggprojekt. Taxan ger i dag
möjlighet för fastighetsägare att exkludera grovsoprum.
Grundavgiften år 2019 är då 73 kr/år högre per hushåll jämfört
med fastigheter med grovsoprum. För att öka incitamentet
föreslås att denna differens ökar med 100 kr/år och hushåll. I
den reviderade versionen 6.1 grundavgifter daterat den 30
september 2019 står att:
- Grundavgift per lägenhet och år 458 kr
- Grundavgift per lägenhet och år för fastigheter utan
grovsopshämtning 642 kr
Differensen är inte är 100 kr/år och hushåll.
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5.

Övergångstaxan avslutas, fastland. Den övergångstaxa som
infördes i Hushållstaxan år 2012 tas bort år 2020. Vi möter
därmed det krav som regeringen ställde i sitt beslut juni 2018
om krav på möjlighet till matavfallssortering senast år 2021.
Bedömningen är att ungefär 1 500 hushåll fortfarande har
övergångstaxa vid utgången av 2019. Från 2020 ställs om de
föreningar som inte hittat en lösning till abonnemang
Osorterat.

6.

Övergångstaxan avslutas, skärgård. Permanentboende i
Haninges skärgård har inte möjlighet att sortera ut matavfallet.
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Dock vid den senaste upphandlingen med extern leverantör
som SRV anlitade ingick även möjlighet till
Skärgårdshämtning. Med den möjligheten planerar SRV att
även erbjuda boende på Ornö och Utö att kunna sortera
matavfallet. I nuläget är det c:a 470 hushåll som kommer att
erbjudas denna möjlighet.
7.

Matavfallssortering för boende i fritidshus med tillgång till
gemensamhetsanläggning
SRV erbjuder inte hushåll i fritidshus möjlighet att sortera sitt
matavfall. I ett första steg planerar SRV att erbjuda boende i
fritidshus med tillgång till en gemensamhetsanläggning denna
tjänst.

Stadsbyggnadsförvaltningen konstaterar de förändringar i taxan
som föreslås styr mot de mål som satts upp i Haninges klimat- och
miljöpoliska program.
Stadsbyggnadsförvaltningen kan konstatera att övergångstaxan
avslutas i fastland 2020 och att 1500 hushåll fortfarande har
övergångstaxa vid utgången av 2019. SRV och dessa
samfälligheter för diskussioner om lämplig logistik för en ny
alternativt kompletterad gemensamhetsanläggning. Om SRV och
dessa samfälligheter inte kommer överens om en lämplig lösning
kommer dessa att ställas om till abonnemang osorterat.
Stadsbyggnadsförvaltningen ser positivt på beslut om att avsluta
övergångstaxan trots risken att flera hushåll inom dessa
samfälligheter inte hittar en lämplig lösning. Detta kommer att
innebära ett flertal klagomålsärenden som ska hanteras av
Stadsbyggnadsförvaltningen. Information om att övergångstaxan
skulle avslutas 2020 fanns även i renhållningstaxan 2019.
Det vore bra att bomkörning vid hämtning av matavfall på
restauranger och storkök görs tydligare då ingen uppsatt tid anges.
Det är också bra att beskriva vad som ingår i den vanliga
tömningen av fettavskiljare då det finns flera tilläggstjänster.
För latrinhämtning från fritidshus borde man förklara varför
tidsperioden är från maj till oktober. De flesta kommuner har
hämtning fram till slutet av september.
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Det är positivt att taxeförslaget till 2020 har arbetats fram i
samband med gällande Avfallsplan 2020.
Grundavgifterna för flerbostadshus med eller utan
grovsopshämtning måste revideras enligt bilaga 2a.
I avsnitt 7 Renhållningstaxa 2020- Restauranger och storkök har
tjänsterna 5,6,7 och 8 skrivits med små bokstäver.
Underlag för beslut

-

Förslag till Renhållningstaxa 2020
Bilaga Förslag till ändring i taxan 2020
Bilaga Renhållningstaxa

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.

Stadsbyggnadsnämndens beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tillstyrker förslaget till ändring i
renhållningstaxan.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: KS/KF
För kännedom: VA-avdelningen
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