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Avfallsbudget och avfallstaxa för år 2021

Sammanfattning

En budgetutökning föreslås med 6 600 tkr jämfört med år 2020 till 57 500 tkr. 

Budgetökningen motiveras av ökade skatter för avfallsförbränning, ökade kostnader för 
behandling av avfall, höjda avgifter för återvinningscentraler sam t ökade kostnader för 
investeringar och utrustning för matavfallssortering. Ingående avfallsfond för 2020 uppgår till 
4 100 tkr. För 2020 prognostiseras ett negativt utfall på 1 450 tkr. Inklusive prognostiserat 
utfall kommer den utgående avfallsfonden att uppgå till 2 650 tkr. I budget för 2021 planeras 1 
500 tkr av fonden att nyttjas.

En höjning av både fasta och rörliga avgifter föreslås i avfallstaxan som en följd av att 
kommunens kostnader ökar. 

Ärendet behandlas i stadsbyggnadsnämnden den 20 oktober 2020.

Den 20 april 2020, § 66, fattade kommunfullmäktige beslut om att byte av hämtintervall, 
behållarstorlek eller antal behållare kan göras utan att administrativ avgift utgår samt att 
uppehåll i hämtning av hushållsavfall ska tillåtas för verksamheter som är tillfälligt stängda på 
grund av pandemi covid-19. Beslutet gäller fr.o.m. 2020-03-30 t.o.m. 2020-12-31. Med 
anledning av pandemin fortfarande pågår föreslås kommunfullmäktige förlänga det aktuella 
beslutet ytterligare ett halvår, fram till 2021-06-30. 
 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta avfallsbudget 2021 för den samlade 
avfallsverksamheten

2. Kommunfullmäktige beslutar fastställa avfallstaxans avgifter för 2021.

3. Kommunfullmäktige beslutar att förlänga det beslut som kommunfullmäktige fattade 
den 20 april 2020, § 66, till och med 2021-06-30. 

Ärendet
Budget 
Omslutningen för år 2021 justeras uppåt med 6 600 tkr jämfört med år 2020 till 57 500 tkr. 
Fler hushåll sorterar ut sitt matavfall och prognosen för 2020 är att ungefär 60 procent av 
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hushållen är anslutna till separat matavfallsinsamling. Trenden är också att hushållen byter till 
glesare hämtning, vilket innebär att trots att fler kärl töms, ökar inte kostnaderna för insamling 
av rest- och matavfall. Trots befolkningsökningen minskar mängden kommunalt avfall, vilket i 
sin tur omfördelas som mindre restavfall till förbränning och mer biologiskt avfall så som 
separat insamlat matavfall och trädgårdsavfall. 

Regeringen införde en skatt på avfallsförbränning från 1 april 202o.  Från 1 januari 2021 ökas 
skatten ytterligare. Det i kombination med aviserade höjningar av behandlingskostnaderna 
ökar därför kostnaderna för behandling av avfall. Den ekonomiska konsekvensen för Täby 
kommun för 2021 blir en ökad kostnad för behandling av avfall på ungefär 3 000 tkr trots 
minskade mängder avfall till förbränning. 

Kostnaden för återvinningscentralerna ökar då avgiften per invånare höjs med ungefär 10 
procent samt att en avgift för den mobila återvinningscentralen införs. Den totala ökningen för 
Täby kommun blir 1 200 tkr. 

Anslutningen till matavfallsinsamlingen ökar och budgeten baseras på 65 procent anslutning 
av hushåll under år 2021. Anslutningen är ungefär 56 procent idag med prognos att uppnå 60 
procent till slutet av året. Det medför ökade kostnader för kärl och utrustning för matavfalls-
insamlingen, men minskade kostnader för behandling av avfall då behandling av matavfall inte 
medför kostnader för kommunen. 

Sopsugsanläggningen för Täby park togs i drift under 2020, vilket medför ökade intäkter och 
kostnader som är medräknat i omslutningen.

Ingående avfallsfond för 2020 uppgår till 4 100 tkr. För 2020 prognostiseras ett negativt utfall 
på 1 450 tkr. Inklusive prognostiserat utfall kommer den utgående avfallsfonden att uppgå till    
2 650 tkr. I budget för 2021 planeras det för ytterligare uttag av fonden om 1 500 tkr.

Budgeten redovisas med kommentarer i bilaga 1.

Avfallstaxa
Avfallshanteringen är avgiftsfinansierad och avgifterna i taxan ska täcka ersättningen till 
entreprenörer, behandling och insamling av olika avfall, drift av sopsugsanläggning samt 
övriga kostnader för verksamheten såsom personal, information och utveckling. 

Taxan är uppdelad i tre delavgifter:
 Grundavgift; fast avgift beroende på tjänster för enfamiljshus, verksamhet, flerbostads- 

eller fritidshus. 
 Rörlig avgift; hämtnings- och behandlingsavgift för rest-/matavfall.
 Tilläggsavgifter; avgifter för tjänster som är valfria att nyttja. 

Kommunens kostnader för hantering av kommunalt avfall ökar under 2021 vilket innebär att 
avgifterna behöver höjas. Ersättningen till insamlingsentreprenören ökar endast marginellt på 
grund av avtalad indexjustering om ungefär 1 procent. Grundavgiften höjs med 75 kr/år för 
enfamiljshus, 80 kr/år per hushåll i flerbostadshus, 30 kr/år för fritidshus och 35 kr/år för 
verksamheter. Rörliga avgifter förändras beroende på styrningen i taxan samt höjda kostnader 
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för behandling och utrustning för matavfallssortering. Taxan styr mot utsortering av matavfall, 
mindre kärl, glesare hämtintervall samt att fasa ut säckhämtning. Mindre kärl och glesare 
hämtintervall i sig uppmuntrar till bättre utsortering av matavfall och förpackningar. 

Kostnaderna för behandling av hushållsavfall ökar 2021. Priset per ton kommunalt avfall som 
går till förbränning ökar med 25 procent jämfört med kostnaderna för 2020. Regeringen 
införde en skatt på avfallsförbränning från 1 april 202o. Från 1 januari 2021 ökas skatten 
ytterligare. Det i kombination med aviserade höjningar av behandlingsavgifterna ökar därför 
kostnaderna för behandling av avfall. Styrning av taxan mot utsortering av matavfall är därför 
fördelaktigt ekonomiskt då behandling av matavfall inte medför kostnader för kommunen, och 
i linje med nationella mål om utsortering av 50 procent av matavfall samt kommunens egna 
mål i avfallsplanen. Fokus under 2021 kommer därför fortfarande vara att öka 
matavfallsinsamlingen bland Täbys invånare för att på så sätt minska mängden restavfall till 
förbränning. Det uppsatta målet vid 2021 års utgång är 65 procent anslutna hushåll. 

Nya förordningar gällande producentansvar för förpackningar och returpapper påverkar 
framtidens insamlingssystem vilket kommer att innebära insamling via kärl. Införande av 
tömningsregistrering vid uppstart av nästa insamlingsentreprenad medför också kärllösning. 
Taxan styr därför mot en utfasning av säckhämtningen genom höjning av avgiften för 
insamlingssystemet, men även genom att nya abonnemang för säckhämtning inte tillåts.

För de vanligaste abonnemangen innebär avgifterna i den nya taxan följande:

Avgift 2020 Avgift 2021

Abonnent
Kärl 

per vecka
Sorterat Blandat Sorterat Blandat

Villa 
52 ggr/år

190 l 2 185 kr 3 150 kr 2 510 kr 3850 kr

Villa 
26 ggr/år

190 l 1 435 kr 1 865 kr 1 620 kr 2 215 kr

Brf 513 lgh 39 st 660 l 389 910 kr 484 680 kr 455 325 kr 536 871 kr

Samfällighet 
36 villor

5 st 660 l 47 375 kr 59 528 kr 53 200 kr 66 320 kr

Verksamhet 1 st 660 l 3 600 kr 6 030 kr 4 260 kr 7 640 kr

Förslag på taxa redovisas i bilaga 2.

Förlängning av beslut om avfallshantering med anledning av pågående pandemi 
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Med anledning av pågående pandemi covid-19 och den påverkan som det har på 
avfallshanteringen i kommunen för invånare och verksamheter fattade kommunfullmäktige 
den 20 april 2020 beslut om att byte av hämtintervall, behållarstorlek eller antal behållare kan 
göras utan att administrativ avgift utgår samt att uppehåll i hämtning av hushållsavfall för 
verksamheter som är tillfälligt stängda på grund av pandemi covid-19 ska tillåtas under 
förutsättning att ingen verksamhet pågår överhuvudtaget (§ 66, Dnr KS 2020/90-09). Beslutet 
gäller fr.o.m. 2020-03-30 t.o.m. 2020-12-31. Med anledning av pandemin fortfarande pågår 
föreslås kommunfullmäktige förlänga det aktuella beslutet ytterligare ett halvår, fram till 2021-
06-30.

Katarina Kämpe Gregor Hackman
Kommundirektör Samhällsutvecklingschef

Bilagor
1. Budget år 2021 för avfallshantering
2. Avfallstaxa 2021 
3. Kommunfullmäktiges beslut den 20 april 2020 § 66.  
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