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Taxa för företagsbesök på återvinningscentralerna i Motala- och
Vadstena kommuner (19/VAN 0049)
Sammanfattning
Avfallsenheten har tre stycken återvinningscentraler, en på Tuddarp, en i Borensberg samt en
i Vadstena. Under början av 2017 togs beslut om att införa registrering av besökare på
återvinningscentralerna i Motala- och Vadstena kommuner. Registreringen innebär att
företagsbesök debiteras per besök medan privatpersoner får nyttja anläggningen utan extra
kostnad. Det beslutades också att ingen begränsning av antalet besök för privatpersoner skulle
införas, risken för att företagare kan utge sig som privatpersoner och besöka kostnadsfritt
ansågs acceptabel.
Vatten- och avfallsnämnden fattade 2018-03-19 (17/RN 0119) beslut om att ändra avgiften
för företagsbesök på återvinningscentralerna i Motala- och Vadstena kommuner från 3000
kronor per år till 250 kronor exklusive moms per besök vilket skulle gälla från 2018-10-01.
Beslutet fick kritik från företag vilket gjorde att debitering för företagsbesök inte verkställdes
enligt den nya taxan. En politisk dialog har förts och ett nytt förslag med en avgift per besök
på 250 kronor exklusive moms med en maxtaxa på 4 000 kronor exklusive moms per företag
har tagits fram.

Förslag till beslut
Vatten- och avfallsnämnden föreslår för kommunfullmäktige i Motala- respektive Vadstena
kommun att fatta beslut enligt punkt 1:
1 Taxa för företagsbesök på återvinningscentral i Motala- och Vadstena kommuner ändras
från 2019-01-01 enligt förvaltningens förslag.

Beslut
Vatten- och avfallsnämnden föreslår för kommunfullmäktige i Motala- respektive Vadstena
kommun att fatta beslut enligt punkt 1:
1 Taxa för företagsbesök på återvinningscentral i Motala- och Vadstena kommuner ändras
från 2019-01-01 enligt förvaltningens förslag. Underskottet täcks med pengar från
avfallsfonden.

Behandling av ärendet
Verksamhetschef Anders Edholm föredrar ärendet.
Utöver ordförande yttrar sig Lars-Johan Sunnerberg, Kjell-Arne Karlsson och Bengt-Åke
Karlsson.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Kjell-Arne Karlsson (S) yrkar på att förvaltningens förslag till taxa antas med tillägget
att underskottet täcks med pengar från avfallsfonden.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och förslaget från Kjell-Arne
Karlsson (S) och finner Kjell-Arne Karlssons förslag antaget.

Expedieras till
Kommunfullmäktige Motala
Kommunfullmäktige Vadstena
Ulf Lundquist

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse: Taxa för företagsbesök på återvinningscentral
Förslag till Taxa för företagsbesök på återvinningscentral
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Verksamhetschef vatten och avfall

Anders Edholm
Telefon

Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd

0141-22 33 37
Mobiltelefon
Telefax
e-postadress

anders.edholm@motala.se
Diarienummer

19/VAN 0049

Taxa för företagsbesök på återvinningscentralerna i
Motala- och Vadstena kommuner
Sammanfattning
Avfallsenheten har tre stycken återvinningscentraler, en på Tuddarp, en i Borensberg samt en
i Vadstena. Under början av 2017 togs beslut om att införa registrering av besökare på
återvinningscentralerna i Motala- och Vadstena kommuner. Registreringen innebär att
företagsbesök debiteras per besök medan privatpersoner får nyttja anläggningen utan extra
kostnad. Det beslutades också att ingen begränsning av antalet besök för privatpersoner skulle
införas, risken för att företagare kan utge sig som privatpersoner och besöka kostnadsfritt
ansågs acceptabel.
Vatten- och avfallsnämnden fattade 2018-03-19 (17/RN 0119) beslut om att ändra avgiften
för företagsbesök på återvinningscentralerna i Motala- och Vadstena kommuner från 3000
kronor per år till 250 kronor exklusive moms per besök vilket skulle gälla från 2018-10-01.
Beslutet fick kritik från företag vilket gjorde att debitering för företagsbesök inte verkställdes
enligt den nya taxan. En politisk dialog har förts och ett nytt förslag med en avgift per besök
på 250 kronor exklusive moms med en maxtaxa på 4 000 kronor exklusive moms per företag
har tagits fram.

Förslag till beslut
Vatten- och avfallsnämnden föreslår för kommunfullmäktige i Motala- respektive Vadstena
kommun att fatta beslut enligt punkt 1:
1. Taxa för företagsbesök på återvinningscentral i Motala- och Vadstena kommuner ändras
från 2019-01-01 enligt vatten- och avfallsnämndens förslag.

POSTADRESS
591 86 Motala
E-POST
motala.kommun@motala.se

BESÖKSADRESS
Kommunhuset
Drottninggatan 2

TELEFON
0141-22 50 00

ORG.NR.
212000-2817
WEBPLATS
www.motala.se
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Bakgrund
Avfallsenheten har tre stycken återvinningscentraler, en på Tuddarp, en i Borensberg samt en
i Vadstena. Under början av 2017 togs beslut om att införa registrering av besökare på
återvinningscentralerna i Motala- och Vadstena kommuner. Registreringen innebär att
företagsbesök debiteras per besök medan privatpersoner får nyttja anläggningen utan extra
kostnad. Det beslutades också att ingen begränsning av antalet besök för privatpersoner skulle
införas, risken för att företagare kan utge sig som privatpersoner och besöka kostnadsfritt
ansågs acceptabel.
Vatten- och avfallsnämnden fattade 2018-03-19 (17/RN 0119) beslut om att ändra avgiften
för företagsbesök på återvinningscentralerna i Motala- och Vadstena kommuner från 3000
kronor per år till 250 kronor exklusive moms per besök. Beslutet löd enligt nedanstående
kursiv text:
Vatten- och avfallsnämnden beslutar att ändra avgiften för företagsbesök
på återvinningscentralerna i Motala och Vadstena kommuner från 3000
kronor exklusive moms per år till 250 kronor exklusive moms per besök.
Avgiften skall börja gälla när de nya registreringssystemen är införda på
respektive återvinningscentral, preliminärt 2018-10-01.
Beslutet fick kritik från företag vilket gjorde att debitering för företagsbesök inte verkställdes
enligt den nya taxan. En politisk dialog har förts och ett nytt förslag med en avgift per besök
på 250 kronor exklusive moms med en maxtaxa på 4 000 kronor exklusive moms per företag
har tagits fram.
Vatten- och avfallsnämnden har ej delegerat mandat att fatta beslut om ovanstående avgifter
varvid nämnden föreslår för kommunfullmäktige i Motala- respektive Vadstena kommun att
fatta beslut enligt angivet förslag.
Finansiering
En maxtaxa på 4 000 kronor exklusive moms per år bedöms ej täcka behandlingskostnaderna
för det avfall som företagen lämnar på återvinningscentralerna. Taxeuttaget för
hushållsavfallet få täcka överskjutande kostnader.
Mjukvaran i registreringssystemet kommer behöva uppdateras, den som är levererad skapar
endast faktureringsunderlag för fakturering per besök. Kostnaden för uppdateringen bedöms
till 50 tkr.
Uppföljning/återrapportering
Beslut för företagsavgiften får utvärderas under år 2019 och statistik över antal företagsbesök
och avfallsmängder följs och får ligga till grund för en eventuell justering inför år 2020 på
både företagsavgiften och avfallstaxan.
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Fredrik Feldt
Förvaltningschef

Bilaga:

Anders Edholm
Verksamhetschef

Taxedokument
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Kommunfullmäktige Motala
Kommunfullmäktige Vadstena
Ulf Lundquist
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Kommunal författningssamling

Taxa för företagsbesök på
återvinningscentral
Motala kommun
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Paragraf:

Gäller från: 20190101

Taxa för företagsbesök på återvinningscentral
Regler
För att lämna verksamhetsavfall på en återvinningscentral i Motala- eller Vadstena
kommun gäller följande:
1. Maximal totalvikt om 3,5 ton på fordonet.
2. Maximal volym på avfallet är tre kubikmeter.

Taxa
Samtliga priser är angivna utan moms:

Besökstaxa

250 kr

Debiteras per besök.

Maxtaxa

4 000 kr

Uppnås på 16 besök, därefter ingen
besöksavgift. Gäller per kalenderår.

Kortavgift

500 kr

Debiteras per kort som kvitteras ut.

På återvinningscentral utan registreringssystem gäller taxan först när registreringssystemet
installerats.
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