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Bilaga 3: Ändringar tilläggsavgifter 
Tilläggsavgifter är avgifter för tjänster som är valfria att nyttja. Justering av tilläggsavgifter 
för insamling av slam, pumpbart matavfall, fett från fettavskiljare och kombinationstankar 
sker för att uppnå kostnadstäckning. Förändring av tjänsteutbudet, i och med nytt avtal med 
en ny insamlingsentreprenör, för Miljöstationer/major, Mobil återvinningscentral och Bygg- 
och rivningsavfall från icke-yrkesmässig verksamhet med tillhörande avgifter genomförs. 
Förändringarna beskrivs nedan.  

 

Insamling av pumpbart matavfall, fett från fettavskiljare och kombinationstankar: 

Insamlingskostnaderna ökar på grund av ovanlig hög indexjustering, ca 13 procent, i avtalet 
med insamlingsentreprenör. Avgifterna höjs för att kompensera för ökade kostnader, samt 
justeras mellan de olika avgifterna för att säkerställa kostnadstäckning. 

 

Slam:  

Insamlingskostnaderna ökar på grund av ovanlig hög indexjustering, ca 13 procent, i avtalet 
med insamlingsentreprenör. Avgifterna höjs för att kompensera för ökade kostnader. 

 

Miljöstationer/major: 

Från och med den 1 april 2023 stänger kommunens obemannade stationära miljöstationer 
och miljömajor. Tjänsten ersätts av en bemannat mobil miljöstation (farligt avfall-bil) med 
schemalagda stopp runt om i kommunen. Ändringen innebär bättre service i större delar av 
kommunen samt säkrare hantering då farligt avfall-bilen är bemannad. Precis som för de 
obemannade stationära miljöstationerna finansieras farligt avfall-bilen genom 
grundavgiften. För flerbostadsfastigheter, föreningar och båtklubbar erbjuds, utöver 
schemalagda stopp, tjänsten på beställning mot avgift. Avgiften gäller från och med den 1 
april 2023. 
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Mobil återvinningscentral: 

Tjänsten mobil återvinningscentral för flerbostadsfastigheter och grupphusområden för 
tillfällig uppställning upphör att gälla från och med den 1 april 2023. Historisk har tjänsten 
använts av endast en bostadsrättsförening i kommunen. Tjänsten kan i fortsättningen 
beställas av flerbostadsfastigheter och grupphusområden direkt från SÖRAB enligt SÖRABs 
taxa. Den mobila återvinningscentralen som har schemalagda stopp runt i kommunen 
påverkas inte. 

 

Bygg- och rivningsavfall från icke-yrkesmässig verksamhet: 

Från den 1 januari 2023 kommer kommunen att ansvara för insamling av bygg- och 
rivningsavfall som inte produceras i yrkesmässig verksamhet. Kommunerna är inte skyldiga 
att erbjuda fastighetsnära insamling, men behöver möjlighet att hantera fastighetsnära 
insamling om kunden begär detta. En tjänst och avgift för tillfällig utställning och 
hemtagning av storsäck 1m³ av sorterat bygg- och rivningsavfall som inte producerats i 
yrkesmässig verksamhet är framtaget. Avgiften sätts på samma nivå som insamling av grov- 
och trädgårdsavfall i storsäck. Behandlingsavgift tillkommer för olika fraktioner enligt 
kommunens kostnader från mottagningsanläggningen. Avgiften gäller från och med den 1 
april 2023. Tjänsten förväntas få låg utnyttjandegrad, men osäkerheten är stor. För 
kommande år kan tjänsten och avgiften behöva förändras. 
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