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Förändrade mottagningsavgifter för Tuddarps avfallsanläggning 2019
(19/VAN 0049)
Sammanfattning
En justering av mottagningsavgifterna för schakt och betong till Tuddarps avfallsanläggning
behöver göras till 2019. Orsakerna till detta är flera. Dels för att kompensera för ökade
bränslekostnader till hantering, dels för att minska mängden material in till anläggningen.
Schakten höjs även för att skapa ytterligare incitament för avfallslämnaren att återkomma med
ordentliga analyser för att kunna klassa jorden som KM vilket också är en positiv bieffekt.
Både schakten och framför allt betongen höjs också eftersom priset i dagsläget är väl lågt i
förhållande till andra närliggande aktörer.

Beslut
Vatten- och avfallsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Motala och Vadstena kommun att
besluta:
1 Avgiften för schakt med föroreningsgrad upp till MKM höjs från 45 kr/ton till 50 kr /ton.
Detta gäller från 2019-04-01.
2 Avgiften för matjord/mullhaltig jord med föroreningsgrad upp till MKM höjs från 45 kr/ton
till 50 kr /ton. Detta gäller från 2019-04-01.
3 Avgiften för mottagande av betong höjs från 50 kr/ton till 100 kr/ton. Detta gäller från
2019-04-01.

Behandling av ärendet
Avfallsingenjör Linus Öberg föredrar ärendet.
Utöver ordförande yttrar sig Ryno Berg, Gary Sparrborn och Mikael Falk.

Expedieras till
Vadstena KF, Motala KG, Linus Öberg, Ulf Lundquist

Beslutsunderlag



Förslag till Mottagningsavgifter på Tuddarps avfallsanläggning 2019
Tjänsteskrivelse: Förändrade mottagningsavgifter på Tuddarps avfallsanläggning
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Avfallsingenjör

Linus Öberg
Telefon

Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd

0141-22 59 86
Mobiltelefon
Telefax
e-postadress

linus.oberg@motala.se
Diarienummer

19/VAN 0049

Förslag till förändrade mottagningsavgifter för Tuddarps
avfallsanläggning 2019
Sammanfattning
En justering av mottagningsavgifterna för schakt och betong till Tuddarps avfallsanläggning
behöver göras till 2019. Orsakerna till detta är flera. Dels för att kompensera för ökade
bränslekostnader till hantering, dels för att minska mängden material in till anläggningen.
Schakten höjs även för att skapa ytterligare incitament för avfallslämnaren att återkomma med
ordentliga analyser för att kunna klassa jorden som KM vilket också är en positiv bieffekt.
Både schakten och framför allt betongen höjs också eftersom priset i dagsläget är väl lågt i
förhållande till andra närliggande aktörer.

Förslag till beslut
Vatten- och avfallsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Motala och Vadstena kommun att
besluta:
1. Avgiften för schakt med föroreningsgrad upp till MKM höjs från 45 kr/ton till 50 kr /ton.
Detta gäller från 2019-04-01.
2. Avgiften för matjord/mullhaltig jord med föroreningsgrad upp till MKM höjs från 45 kr/ton
till 50 kr /ton. Detta gäller från 2019-04-01.
3. Avgiften för mottagande av betong höjs från 50 kr/ton till 100 kr/ton. Detta gäller från
2019-04-01.

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
Schakt
Sedan många år tar Tuddarps avfallsanläggning emot schakt för användning som
konstruktionsmaterial till den pågående sluttäckningen. Under de senaste fem åren har totalt
ca: 200 000 ton sluttäckningsmaterial tagits emot.
Dessa material har sedan dess använts dels för konstruktion på anläggningen, lagts upp i
väntan på sluttäckning samt delvis använts vid sluttäckning av etapp 1 under 2016. Allt
eftersom deponin fyllts på har schakt-och-fyll-planer gjorts för att konstatera hur stort behovet
för schakt fortfarande är för att kunna täcka hela den gamla deponin och i dagsläget
konstateras att det behövs minst ca 75 000 ton ytterligare material.
Det är svårt att förutse hur mycket schakt det kommer in varje år eftersom de beror på vilka
markarbeten som görs i närområdet men de senaste två åren har mängderna legat kring runt
30 000 ton per år inkluderat alla typer av schakt.
Detta ger att även om det skulle komma in mindre material framöver är behovet av schakt
inom några år nästan täckt. Bränslekostnaderna har ökat markant de senaste två åren vilket
också behöver tas i beaktning vid fastställande av priserna eftersom det går åt en hel del
lastmaskinstimmar till att hantera och skjuta ut materialet på schakttippen. I jämförelse med
andra kommuner ligger priserna också fortfarande lågt vilket dock är medvetet för att schakt
skall komma in. Det får dock inte bli för mycket schakt på en gång eftersom det då blir svårt
att hantera.
Tabell 1. Översikt mottagning av MKM-massor på andra anläggningar.

Anläggning
MILJÖN Jönköping
Örebro (Atleverket)
RGS 90 Norrköping

Pris för MKM-schakt per ton
100 kr/ton
90 kr/ton
140-450 kr/ton

Förslaget är att höja avgiften för mottagande av förorenad schakt upp till MKM samt matjord
från 45 kr/ton till 50 kr/ton. Avgiftshöjningen gör att skillnaden mellan schakt med den
mindre föroreningsgraden ”schaktmassor med föroreningsgrad upp till KM” för 10 kr/ton blir
större och ökar incitamentet ytterligare för avfallslämnaren att återkomma med ordentliga
analyser för att kunna klassa jorden som KM vilket också är en positiv bieffekt. I dagsläget
vägs alla schaktmassor in som inte har ordentliga analyser som MKM, dvs. förorenade
massor, enligt försiktighetsprincipen.
Betong
Betong används på avfallsupplaget för att göra planer, bottna för vägbyggen samt fylla igen
större håligheter. Sedan 2016 när den senaste sluttäckningsetappen gjordes har betongbehovet
inte varit lika stort varför betongtippen växer. För att prismässigt ligga i paritet med andra
mottagningsanläggningar samt delvis minska mängden betong in till anläggningen föreslås
kostnaden för att ta emot betong höjas från 50 till 100 kr/ton.
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Tabell 2. Översikt mottagning av betong på andra anläggningar.

Anläggning
MILJÖN Jönköping
Örebro (Atleverket)
RGS 90 Norrköping
Växjö Kommun
Åtvidabergs kommun (Korshult)
Tranås Kommun

Pris för betong
70-550 kr/ton
600 kr/ton
140-450 kr/ton
200 kr/ton
800-1200 kr/ton.
310-660 kr/ton.

Ovanstående avgiftshöjningar skulle, förutsatt att samma mängd material erhålls per år, ge en
ökad intäkt med ca 300 000 kronor per år. Det är dock inte osannolikt att mängderna material
kan minska med hänsyn till den höjda avgiften, och därmed också de ökade intäkterna. Att
mängden schakt in minskar ses dock inte som ett stort problem då tillräckligt med material
bedöms komma in ändå över tid. En minskning av mängden betong är också bara positivt. En
ökad intäkt på avfallsupplaget kan vid behov justeras i ökad avsättning till
deponitäckningsfonderingen för att nå en balanserad budget.
Finansiering
--Koppling till resultatmål
--Uppföljning/återrapportering
---

Fredrik Feldt
Förvaltningschef
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Anders Edholm
Verksamhetschef
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Mottagningsavgifter Tuddarps avfallsanläggning 2019
Avfallstyp
Avfall till deponi
-Källsorterad deponirest
-Asbesthaltigt avfall (farligt avfall)
-Slam från gatubrunnar
-Förorenade massor, ej farligt avfall
-Planglas rent och i karm

Artikelnr

Avgift

140, 320, 820
1045
513
1047
314, 315

1075 kr/ton
1075 kr/ton
1075 kr/ton
600 kr/ton
1075 kr/ton

Avfall till energiåtervinning
-Källsorterat brännbart avfall
-Rent träavfall
-Ris och grenar
-Grovt trä/stubbar
-Resårmöbler

130, 310, 810
155, 351, 852
151
205
163

580 kr/ton
225 kr/ton
150 kr/ton
600 kr/ton
700 kr/ton

Avfall till materialåtervinning
-Metallskrot
-Elavfall utan producentansvar
-Rent gipsavfall

1048
312, 313

0 kr / ton
4 250 kr/m
840 kr/ton

Avfall till kompostering
-Park- och trädgårdsavfall

152

145 kr/ton

Farligt avfall till destruktion
-Impregnerat trä

1052

1 100 kr/ton

Avfall till anläggningsändamål
-Ren asfalt
-Sönderbilad betong, fri från armeringsjärn
-Ren tegel
-Biobränsleaskor

355
353
354
420

50 kr/ton
100 kr/ton
25 kr/ton
25 kr/ton

Schaktmassor
-Förorenade massor till sluttäckning
-Schaktmassor med föroreningsgrad upp till KM** (förutsätter ifylld avfallsdekl.)
-Schaktmassor med föroreningsgrad upp till MKM**
-Matjord/mullhaltig jord med föroreningsgrad upp till MKM**
-Dålig schackt upp till MKM och stenblock större än basketboll (25 cm Ø)

1050
352
356
359
321

170 kr/ton
10 kr/ton
50 kr/ton
50 kr/ton
300 kr/ton

** En förutsättning för att ovanstående material ska kunna tas emot är att de är fria från större stenar
(med stora stena avses basketbollstorlek > 25 cm Ø) träbitar, tegel eller andra fyllnadsmassor.
Övriga tjänster/avgifter
Artikelnr
Avgift
-Blandat avfall till sortering
145, 330, 830
1 520 kr/ton
-Avgift för otäckta transporter inom anläggningen
10
1 000 kr/gång
-Extra avgift vid feldeklarering av avfall
20
2 000 kr/gång
-Markhyra uppställning container på Tuddarp
30
72 kr/kvadratmeter per år
Försäljning
Avgift
Kompostjord fritt lastat Tuddarp
140 kr/släp, 172 kr/kubikmeter, 240 kr/storsäck
Kompostjord hemkört enligt schema
480 kr/gång inklusive 1 kubikmeter kompostjord
Kompostjord hemkört valfri vecka
680 kr/gång inklusive 1 kubikmeter kompostjord
Krossasfalt 0-19 fritt lastat Tuddarp
45 kr/ton
Alla avgifter är exklusive moms.
Tuddarps avfallsanläggning
Tuddarp 26
591 92 Motala
tuddarp@motala.se
0141-22 51 53
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