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Fastställande av avfallstaxa 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med förvaltningens
förslag till beslut.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Förslag till ändringar i avfallstaxan från och med 1 januari 2021 enligt bilaga 1 till
kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 22 oktober 2020 antas.
Sammanfattning
Kommunen är enligt 15 kap. miljöbalken ansvarig för att omhänderta hushållsavfall.
Enligt 27 kap. 6 § miljöbalken får kommunen besluta om en taxa för beräkning av
renhållningsavgiften. SRV Återvinning (SRV) ansvarar för att på Huddinge
kommuns vägnar samla in och omhänderta hushållsavfall inom kommunen. Taxan
erläggs till SRV och ska vara gemensam för ägarkommunerna. SRV har lämnat
förslag på ny taxa för år 2021 och hemställt att ägarkommunernas respektive
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Osäkerheten för SRV är större än på många år. Naturvårdsverket har avslagit de två
ansökningar om att bli tillståndspliktiga insamlingssystem för förpackningsmaterial
som inkommit vilket skapat stor osäkerhet kring hur insamlingssystemet ska se ut i
framtiden. Regeringen har vidare aviserat att man ska se över bestämmelserna om
insamlingssystemen och i remiss föreslagit att kommunerna ska ta över ansvaret för
insamling och materialåtervinning av returpapper.
De stora oklarheter kring vad som ska gälla insamling av matavfall, tidningar och
förpackningar inför och under 2021 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. Utifrån nuvarande mycket osäkra läge och
efter dialog med ägarna är det klokt av SRV att inte gå fram med alltför omfattande
förändringar i taxan.
Sammanfattningsvis föreslås följande förändringar i taxan:
 Generell indexuppräkning av samtliga tjänster 2,38%.
 Höjning av grundavgiften för enbostadshus och för flerbostadshus på grund av
ökade kostnader med 10%.
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SRV redovisar kortfattat konsekvenserna av sitt förslag. Av denna redovisning
framgår att konsekvenserna av de föreslagna ändringarna bedöms små.
Överläggning
I ärendet yttrar sig Christian Ottosson (C).
Härefter förklaras överläggningen avslutad.

