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Svar på motion: Polluter pay - Höj avfallstaxan för de som 
medvetet väljer att inte sortera sitt avfall 

Sammanfattning 

Amanda Pethrus (MP) har i en motion ställd till kommunfullmäktige den 8 mars 2021 yrkat att 
avfallstaxan för osorterat avfall dubblas för de hushåll och företag som medvetet väljer att inte 
sortera sitt avfall. Motionären vill också att det ska finnas fler ställen för sortering på allmän 
plats. 

För år 2021 är den rörliga avgiften, för de kunder som inte sorterar ut sitt matavfall, ungefär 
80 procent högre än de som sorterar ut sitt matavfall. Trenden är att matavfallet ökar, från 19 
kg/person år 2016 till 33 kg/person år 2019. Samtidigt minskar restavfallet, från 198 
kg/person till 163 kg/person under samma period. Avgiften och information är viktiga faktorer 
i styrningen mot minskade avfallsmängder. Avfallsverksamheten ska vara i balans och översyn 
sker årligen av taxan. Driften av allmänna platser är skattefinansierad och inför nytt avtal år 
2024 är det lämpligt med utvärdering och översyn av sortering på allmänna platser. Idag finns 
möjligheten vid tre badplatser i Täby. 

Förslag till beslut 

Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen inte föranleder någon ytterligare åtgärd med 
hänvisning till vad som framgår av tjänsteutlåtande daterat den 20 maj 2021. 

Ärendet 
Amanda Pethrus (MP) har i en motion ställd till kommunfullmäktige den 8 mars 2021 yrkat att 
avfallstaxan för osorterat avfall dubblas för de hushåll och företag som medvetet väljer att inte 
sortera sitt avfall.  
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Genom att informera om miljönyttan med sorteringen så kan kommunen se att det 
sammantaget har haft goda effekter de senaste åren. Trenden är att mängden insamlat 
matavfall ökar och mängden restavfall minskar, trots att befolkningen ökar. Under de senaste 
fem åren har insamlat restavfall i Täby kommun minskat från 198 kg/person år 2016 till 163 
kg/person år 2020. Under samma tid har mängden insamlat matavfall ökat från 19 kg/person 
till 33 kg/person. I början av år 2021 så var det 57 procent av enfamiljshushållen och 58 
procent av flerfamiljshushållen som sorterar ut sitt matavfall. Alla nya flerfamiljsfastigheter 
som byggs ansluts till matavfallsinsamlingen. För äldre en- och flerfamiljsfastigheter kan det 
vara svårt att komma överens eller hitta plats för sortering inom fastigheten, vilket innebär att 
det kan ta tid att starta med matavfallsinsamlingen. En ännu tuffare styrning än dagens 80 
procent skulle därför kunna ses som oskälig. 

Ekonomiska aspekter 
Översyn av avfallstaxan görs årligen inför kommande års budget för avfallsverksamheten. Vid 
översynen ser man över avfallsmängder, abonnemangen, folkmängd, antal hushåll samt 
förändringar i lagstiftning och mål som påverkar avgifterna på kort och lång sikt.  
 
Avfallsverksamheten ska vara i balans och avgifterna får bara täcka kostnaderna för 
verksamheten. Det är ersättningar 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 avgifter: 

 Grundavgift; fast avgift för respektive kundkategori; enfamiljshus, verksamhet, 
flerbostads- eller fritidshus.  

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

  
Grundavgifterna är samma inom respektive kundkategori, oavsett sortering av matavfall eller 
inte och vilka tjänster som nyttjas. De rörliga avgifterna varierar och styr för att öka 
sorteringen. För år 2021 är den rörliga avgiften för de kunder som inte sorterar ut sitt 
matavfall ungefär 80 procent högre än de som sorterar ut sitt matavfall. Som kund kan man 
också välja mindre kärl och glesare hämtintervall, vilket uppmuntrar till bättre utsortering av 
matavfall och förpackningar.  

Överväganden  
Under de kommande tre åren, 2021-2023, kommer SÖRAB-kommunerna och SÖRAB 
gemensamt jobba för att öka matavfallsinsamlingen ytterligare. Bland annat genom 
gemensamma kampanjer. I den gemensamma avfallsplanen i SÖRAB-kommunerna, med mål 
fram till 2032, finns också ambitionen att arbeta med minskad nedskräpning och sortering på 
allmänna platser. Idag finns tre platser med sortering vid utomhusbad i Täby. Denna 
verksamhet är skattefinansierad och hanteras således inom ramen för driften av kommunens 
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allmänna platser. Inför nästa upphandling av driftavtalet, som sker till mitten av år 2024,  är 
det därför lämpligt att se över struktur för ”papperskorgars” placering samt juridiska och 
ekonomiska konsekvenser för utökad sortering på allmän plats. Hanteringen kan dock inte 
ersätta den insamling som sker hos fastighetsägare eftersom det ska ske bostadsnära enligt 
gällande lagstiftningar.   
 
Avfallsverksamheten förväntar sig att den positiva trenden gällande sortering av kommunalt 
avfall fortsätter, när det gäller matavfallsinsamling men även utsortering av olika typer av 
material för återvinning. Ny insamlingsentreprenad med bland annat tömnings- och 
viktregistrering införs 2023 vilket kommer att ge bättre förutsättningar för uppföljning av 
sortering. Kommunen fortsätter därför att arbeta med flera metoder än bara styrning genom 
avfallstaxan.  

 

 

 

Jenny Gibson   Mathias Rudh 
Samhällsutvecklingschef   Avdelningschef Teknik och stadsmiljö 

 

Bilaga 

- Motion: Polluter pay – Höj avfallstaxan för de som medvetet väljer att inte sortera sitt 
avfall.
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