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SAMHÄLLSUTVECKLINGSKONTORET 
Avfallschef 
Kari Wigart 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN 
2022-03-14 

Årsredovisning år 2022 för avfallsverksamheten 

Förslag till beslut 

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna rapport Årsredovisning år 2022 
för avfallsverksamheten daterad den 1 februari 2022 och överlämna den till 
kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade årsredovisning 

Sammanfattning 
Kommunen ansvarar för insamling, transport och behandling av kommunalt 
avfall. Verksamheten finansieras i sin helhet genom avfallstaxan. Eventuella 
överskott eller underskott fonderas och regleras genom att avgiften höjs eller 
sänks.  

Avfallsfonden uppgick vid årets början till minus 1,8 mnkr. Efter bokslut 2022 
och ett positivt resultat på 4,9 mnkr uppgår fonden till 3,1 mnkr. 

Ärendet 
Kommunen ansvarar för insamling, transport och behandling av kommunalt 
avfall enligt miljöbalken (1998:808) (MB) 15 kap. 20-25 §§. Verksamheten 
finansieras i sin helhet genom avfallstaxan. Eventuella överskott eller underskott 
fonderas och regleras genom att avgiften höjs eller sänks. Enligt MB 27 kap.        
4-6 §§ ska avgifter bestämmas till högst det belopp som behövs för att täcka 
nödvändiga kostnader för den infrastruktur som behövs för avfallshantering samt 
nödvändiga planerings-, kapital- och driftskostnader för renhållningen. Tillfälliga 
överskott i avfallsverksamheten under något eller några år kan förenas med 
självkostnadsprincipen om det sett över en längre period balanseras mot andra 
års underskott. 

Avfallsfonden uppgick vid årets början till minus 1,8 mnkr. Efter bokslut 2022 
och ett positivt resultat på 4,9 mnkr uppgår fonden till 3,1 mnkr.  
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Under 2022 ökade folkmängden till drygt 75 000 invånare jämfört med 2021. 
Preliminära siffror visar att mängden restavfall under året minskade med 610 ton 
till 10 803 ton och mängden utsorterat matavfall ökade med 247 ton till 2 887 
ton. 

Avfallstaxan i Täby kommun är miljöstyrande med målet att öka anslutning till 
matavfallsinsamlingen. Vid årets slut hade ungefär 65 procent av hushållen 
anslutit sig, vilket är 1,7 procentenheter mer än föregående år. Utsortering av 
matavfall blir obligatorisk i Sverige från och med den 1 januari 2024.  

Jenny Gibson 
Samhällsutvecklingschef 

Tyra Wikström 
Avdelningschef Teknik- och stadsmiljö 

Bilagor 

- Rapport Årsredovisning 2022 för avfallsverksamheten, daterad den 1 
februari 2023  

Expedieras 

Kari Wigart, Avfallschef 

Johan Berglund, Controller 
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