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Avfallstaxa 2021
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.
I nuläget pågår arbete med att ta fram en ny Avfallsplan 2021-2030 med tillhörande
avfallsföreskrifter. Kommunerna beräknas fatta beslut om dokumenten i fullmäktige i början av 2021.
Inom SRV har också ett långsiktigt arbete med en generell översyn av avfallstaxan inletts, i syfte att
säkerställa att vi framöver följer Avfall Sveriges modell för taxekonstruktion och med målsättning att
vi därigenom ska få en tydligare och ännu mer miljöstyrande taxa.
Arbetet kommer bland annat innebära översyn och genomgång av de tjänster som erbjuds och att
priskorrigeringar inom tjänstegrupper kan komma att ske. Denna översyn beräknas dock pågå under
hela året och därigenom inte ge genomslag förrän tidigast till taxa 2022.
För att inte föregripa den pågående översynen är föreliggande förslag till Avfallstaxa 2021 fokuserat
på enbart de mest nödvändiga förändringarna av grundavgiften och tjänsten Sorterahemma, utöver
en generell indexreglering.

1. Föreslagna förändringar
1.1 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 mars som basmånad och ger
en taxehöjning på 2,38 %, 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.
1.2 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, dvs administration som till
exempel kundtjänst, information, HR och ledning. I grundavgiften ingår också ersättning för material
och extra ÅVC kort.
Eftersom SRV:s återvinningscentraler är populära har inlämnade volymer successivt ökat och det har
ytterligare ökat som en följd av Covid-19 pandemin. Till detta har behandlingsavgifterna som SRV
betalar till materialproducenter och till kraftvärmeverk förändrats de senaste åren. Under 2021
tillkommer dessutom ökade kostnader för den skatt på avfallsförbränning som infördes under 2020.

För att kompensera för dessa ökade kostnader behöver SRV höja grundavgifterna. Förslaget är en
höjning i taxa 2021 med 10 %, förutom föreslagen indexreglering.
Grundavgifter enligt taxa 2020 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 underskott:

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

Den föreslagna höjningen av grundavgiften med 10% motsvarar 9 mkr, vilket gör att underskottet
minskar till 2 mkr för 2021.
Sammanlagda effekter på de vanligaste tjänsterna finns under punkt 2.
1.3 Översyn av prissättningen av tjänsten Sorterahemma
Från och med januari 2021 kommer ett utökat producentansvar för förpackningar att gälla. Lagtexten
är tydlig avseende förpackningsproducenternas ansvar för insamling samt finansiering av ett
fastighetsnära insamlingssystem.
Under våren 2020 avslog dock Naturvårdsverket de två ansökningar om att bli tillståndspliktiga
insamlingssystem (TIS) som inkommit då de inte bedömdes uppfylla förordningens krav. Parallellt har
regeringen förslagit att kommunerna övertar ansvar för insamling och materialåtervinning av
returpapper.
Regeringen har meddelat man avser att se över bestämmelserna kring insamlingssystem vilket också
innebär att bestämmelserna om separat insamling av matavfall, som skulle trätt ikraft från januari
2021, kommer att senareläggas. Naturvårdsverket avvaktar därför med förskrifter kring dispensregler
och liknande. Något nytt datum för ikraftträdande är inte satt ännu.
Detta innebär att det i nuläget finns stora oklarheter kring vad som ska gälla insamling av matavfall,
tidningar och förpackningar inför 2021. Branschorganisationen Avfall Sverige och Sveriges Kommuner
och Regioner, SKR, har gemensamt framfört krav på omtag i insamlingsfrågan i en skrivelse till
regeringen.
I de ansökningar som gjorts för att få ett tillstånd för insamling av förpackningar (TIS), men som
avslagits av Naturvårdsverket, önskade ansökarna att samverka med SRV och köpa leverans av
förpackningssorteringen i tjänsten Sorterahemma. Oavsett utfall av kommande översyn av
bestämmelser kan det ses som sannolikt att även kommande ansökningar om TIS i hög grad kommer
att bygga på en samverkan med befintliga lösningar, som exempelvis SRVs Sorterahemma.
Tjänsten Sorterahemma förenklar hanteringen för hushållet, men SRVs kostnader för insamling av
mat- och restavfall är betydligt högre i en fyrfackslösning än vid tömning av separata kärl.
Mot bakgrund till ovanstående är SRV:s förslag att tjänsten Sorterahemma ska självfinansieras, vilket
innebär att sorterings-, hämtnings- samt behandlingsavgifter avseende förpackningar finansieras av
FTI, medan motsvarande kostnader avseende mat- och restavfall finansieras genom avfallstaxan.
Sammanlagda effekter på de vanligaste tjänsterna finns under punkt 2.

2. Konsekvensanalys av föreslagna förändringar, resultat och exempel.
De föreslagna förändringarna för avfallstaxa 2021 kommer ha följande effekt för följande
kundkategorier och tjänster jämfört med taxa 2020:
Taxa 2020

Taxa 2021

Ökning

Osorterat

2 821 kr/år (inkl. moms)

3 000 kr/år (inkl. moms)

179 kr/år

Matavfallssortering

1 948 kr/år (inkl. moms)

2 096 kr/år (inkl. moms)

148 kr/år

Sorterahemma

2 435 kr/år (inkl. moms)

2 995 kr/år (inkl. moms)

560 kr/år

Enbostadshus

Flerbostadshus
Grundavgift, med grovsoprum

573 kr/år (inkl. moms)

644 kr/år (inkl. moms)

71 kr/år

Grundavgift, utan grovsoprum

803 kr/år (inkl. moms)

901 kr/år (inkl. moms)

99 kr/år

