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Ny avfallstaxa för Danderyds kommun
Ärendet
Tekniska nämnden har 2014-09-03, § 64, beslutat om förslag på ny avfallstaxa. Det som initierat införande av ny taxa är upphandling av en ny renhållningsentreprenad i kommunen som möjliggör en ytterligare miljöstyrning genom utsortering av matavfall från hushåll, högre valfrihet för abonnenter samt större utbud av tilläggstjänster.
Den nya taxan kommer innebära en fördel för de hushåll som väljer att sortera matavfall och som väljer glesare avfallshämtning. För avfallskollektivet
i stort innebär förslaget en kostnadsökning under 2015, men vilken finansieras med det upparbetade överskott som finns idag. Följaktligen kommer den
nya taxan behöva höjas 2016. Införande av matavfallsinsamling och större
utbud av tilläggstjänster medför ökade kostnader för avfallskollektivet. Det
finns en osäkerhet kring framtida kostnadsökningar på grund av anslutningsgraden och det etappvisa införandet. Trots ovanstående föreslår kommunledningskontoret att den av tekniska nämnden föreslagna taxan antas.

Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar tekniska nämndens förslag till ny avfallstaxa
enligt tekniska nämndens beslut 2014-09-03, § 64.
Bakgrund
Den nu gällande avfallstaxan antogs av kommunfullmäktige 2012-03-12 §
22 för att gälla från och med 2012-04-01. Skälen var då att det ackumulerade
överskottet skulle återföras avfallskollektivet. Grundstrukturen i taxan var
oförändrad och en rad grundavgifter sänktes med cirka 25 procent. Redan då
var syftet att skapa incitament för avfallshantering ur miljösynpunkt och att
styra mot en förbättrad arbetsmiljö för dem som arbetar med avfallshantering. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att nogsamt följa effekterna av den
nya taxan och inte avvakta för länge med att justera densamma så att inte för
stora över- eller underskott uppstår.
Tekniska nämnden har 2014-09-03, § 64, beslutat om förslag på ny avfallstaxa. Det som initierat framtagning av ny avfallstaxa är upphandling av en
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ny renhållningsentreprenad i kommunen och som möjliggör en ytterligare
miljöstyrning. Med det menas utsortering av matavfall från hushåll, högre
valfrihet för abonnenter samt bättre utbud av tilläggstjänster.
Utsortering av matavfall för biologisk behandling och glesare hämtintervall
av avfallskärl kommer att premieras, vilket innebär en ekonomisk fördel för
de hushåll som väljer att sortera. För avfallskollektivet i stort innebär dock
förslaget en kostnadsökning under 2015, vilken finansieras med det upparbetade överskott som finns idag. Följaktligen kommer den nya taxan behöva
höjas 2016.

Kommunledningskontorets utredning/yttrande
Kommunledningskontoret kan konstatera att det finns många fördelar med
förslaget. Det som stimulerar till ökad miljöstyrning är rörlig avgift och
lägre grundavgift för sortering samt införande av glesare hämtningsintervaller för enfamiljshus. Ur arbetsmiljösynpunkt är övergången från manuella
till maskinella system en fördel. Avgiften för befintliga tilläggstjänster är i
stort sett oförändrad. Den nya renhållningsentreprenören möjliggör ett ökat
utbud av tilläggstjänster vilka främjar miljön. För de abonnenter som väljer
att sortera ut matavfall kommer avgifterna för en del tilläggstjänster att bli
lägre. Det framgår tydligt i förslaget bilaga 2 hur effekterna av nya taxan
påverkar olika typ av abonnemang för både enfamiljshus och flerfamiljshus.
Sortering innebär i samtliga fall en sänkt avgift jämfört med nuvarande taxa.
För avfallskollektivet medför införande av matavfallsinsamling och utbud
av nya tilläggstjänster ökade kostnader. Nämnden framför även att det finns
en risk för ytterligare kostnadsökningar om fler abonnenter väljer att sortera
ut matavfall. Anslutningsgraden utgör således en stor osäkerhet.
Ytterligare försvårande i bedömningen av vad avfallstaxan kommer få för
ekonomiska konsekvenser är att den införs etapp-vis under 2015. I kommundelen väster om E18 införs den from 1 maj och i öster om E18 from 1
november 2015. Det innebär att två taxor kommer löpa parallellt under
2015. Kommunledningskontoret saknar en utvärdering av matavfallsförsöket i tekniska nämndens beslutsunderlag. I underlaget hade det även varit
önskvärt med en förklaring i hur ett successivt införande underlättar processen och hur mycket två parallella taxor innebär i utökad administration.
Det kommunledningskontoret tidigare framhärdat är att en ny taxa borde
visa med vilka taxenivåer kostnaderna täcks ekonomiskt. Det är emellertid
förståeligt då den nya taxan innebär en stor omdaning i beteende hos användarna. Det ges även möjlighet att framgent revidera taxan vilket vanligtvis
sker vartannat/var tredje år.
Trots ovanstående föreslår kommunledningskontoret att den av tekniska
nämnden föreslagna taxan antas.
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Innevarande år planeras även för nya föreskrifter om avfallshantering. Enligt plan kommer tekniska nämnden besluta om nya avfallsföreskrifter den
15 oktober 2014.

Åsa Heribertsson
Kommundirektör

Cecilia von Sydow
Ekonomichef

Bilaga:
Tekniska nämndens protokoll 2014-09-03, § 64, inkl. tjänsteutlåtande och
bilagor.
Exp: Samtliga nämnder
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