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Förslag till avfallstaxa för 2021
Klimat- och stadsmiljönämndens beslut
1. Klimat- och stadsmiljönämnden antar förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den
28 oktober 2020, som sitt remissvar till kommunstyrelsen.
2. Protokollet justeras omedelbart.
Klimat- och stadsmiljönämndens arbetsutskotts förslag till beslut
1. Klimat- och stadsmiljönämnden antar förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den
28 oktober 2020, som sitt remissvar till kommunstyrelsen.
2. Protokollet justeras omedelbart.
Sammanfattning
Klimat- och stadsmiljönämnden har av kommunstyrelsen fått intern remiss av
”Förslag avfallstaxa 2021” från SRV återvinning AB (SRV). Avfallstaxan innehåller
avgifter för avfallstjänster. SRV är Huddinge kommuns avfallshuvudman.
Det finns stora oklarheter kring vad som ska gälla kring insamling av matavfall,
tidningar och förpackningar inför och under 2021. Detta påverkar SRV:s verksamhet
i mycket stor utsträckning. Förvaltningen förutsätter att SRV bevakar frågan noggrant
och uppmärksammar ägarkommunerna på eventuella beslut och åtgärder som
kommer behöva vidtas med anledning av detta.
Förslaget till ny avfallstaxa för år 2021 (bilaga 1) är fokuserat på enbart de mest
nödvändiga förändringarna, en höjning av grundavgiften och en generell
indexreglering. Indexregleringen innebär en taxehöjning på 2,38 procent.
Grundavgifterna för enbostadshus och flerbostadshus föreslås höjas med 10 procent
plus indexreglering. SRV redovisar i korthet konsekvenserna av föreslagna ändringar
och dessa bedöms som små (bilaga 2).
Den föreslagna indexregleringen och höjningen av grundavgiften förefaller
motiverade med hänsyn taget till generellt ökade kostnader, ökade volymer, ökade
behandlingsavgifter och ökade skatter på området.
Miljö- och bygglovsförvaltningen ställer sig positiv till den översyn av taxor som
pågår inom SRV och ser fram emot en tydligare och ännu mer miljöstyrande taxa.
Vidare är det klokt av SRV att utifrån nuvarande mycket osäkra läge och efter dialog
med ägarna inte gå fram med alltför omfattande förändringar i taxan.
Förvaltningen anser att det är bra att förslaget i år är en renodlad taxa. Vidare är
förvaltningen positiv till att taxan för att sortera ut matavfall för enbostadshus är lägre
än den för helt osorterat avfall.
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Överläggning
Christian Ottosson (C) och Anders Lönroth (MP) yttrar sig i ärendet innan
överläggningen förklaras avslutad.
Protokollsanteckning
Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Drevvikspartiet, Kristdemokraterna och
Huddingepartiet lämnar en protokollsanteckning.
Beslutet delges
Kommunstyrelsen
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