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SAMHÄLLSUTVECKLINGSKONTORET 
Avfallschef 
Kari Wigart 

KOMMUNSTYRELSEN 
2022-02-21 

Tillägg i avfallstaxan avseende avgift för budning 
av kärl för returpapper 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

1. Kommunfullmäktige beslutar att en avgift avseende budning av kärl för 
returpapper på 70 kr per gång ska läggas till i gällande avfallstaxa för Täby 
kommun. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att avgiften enligt punkt 1 ska gälla från den 
1 april 2022. 

Sammanfattning 

Från och med den 1 januari 2022 inkluderas returpapper i det kommunala 
avfallet och kommunen får därför ett nytt insamlings-och behandlingsansvar. 
Avgift för abonnemang för insamling av returpapper beslutades av 
kommunfullmäktige den 22 november 2021, §190. För att öka service för 
fastighetsägare föreslås att det görs ett tillägg i taxan avseende avgift för budning 
av kärl. Det föreslås därför att en avgift avseende budning av kärl för returpapper 
på 70 kr per gång ska läggas till i gällande Avfallstaxa Dnr KS 2021/280-04, 
fastställd i kommunfullmäktige den 22 november 2021, §190. Avgiften föreslås 
gälla från den 1 april 2022. 

Stadsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 18 
januari 2022, § 8. 

Ärendet 
Från och med den 1 januari 2022 inkluderas returpapper i det kommunala 
avfallet och kommunen får därför ett nytt insamlings- och behandlingsansvar. 

 

Tjänsteutlåtande 
2022-01-19 
Dnr KS 2021/280-04 



 

Tjänsteutlåtande 
2022-01-19 
Dnr KS 2021/280-04 
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Insamlingen från flerbostadshus, grupphusområden och verksamheter, samt via 
återvinningsstationer sköts på delegation av SÖRAB (kommunalt avfallsbolag ägt 
av Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, 
Upplands Väsby och Vallentuna) och förväntas finansieras via intäkter från 
materialavsättningen samt att fastighetsägare och verksamheter anlitar en av 
SÖRAB auktoriserad insamlingsentreprenör på liknande sätt som i dag under 
producentansvaret.  
 

Kommunen ansvarar för insamling av returpapper från enfamiljshus. För 
enfamiljshus blir insamling av returpapper en frivillig tilläggstjänst mot avgift. 
För enfamiljshus påbörjas insamling enligt abonnemang den 1 april 2022. Avgift 
för abonnemang för insamling av returpapper fastställdes i Avfallstaxa Dnr KS 
2021/280-04 den 22 november 2021, §190. För att öka service för fastighetsägare 
föreslås ett tillägg i den gällande avfallstaxan avseende en avgift för budning av 
kärl för returpapper. Det föreslås därför att en avgift på 70 kr per gång för 
budning av kärl läggs till i tabellen Fastighetsnära insamling av returpapper-
enfamiljshus. Avgiften föreslås gälla från den 1 april 2022. 

Katarina Kämpe 
Kommundirektör 

Jenny Gibson 
Samhällsutvecklingschef 

 

Bilaga 

1. Förslag på ändring i avfallstaxan - tabell för fastighetsnära insamling av 
returpapper-enfamiljshus  

2. Tjänsteutlåtande stadsbyggnadsnämnden den 18 januari 2022 

3. Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden den 18 januari 2022, §8 



 

Tjänsteutlåtande 
2022-01-19 
Dnr KS 2021/280-04 
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Expedieras 

Kari Wigart, Avfallsenheten
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