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Avfallstaxa för Motala kommun 2019 (18/KS 0167)
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har föreslagit en höjning av taxan med 4,4 % på de totala intäkterna.
Höjningen ger en ökning av intäkterna med 2 346 000 kronor under år 2019. Det innebär en
generell höjning med 6 kr/månad per hushåll. Av arbetsmiljöskäl höjs även avgiften för 140literskärlet och 240-liters-fyrfackskärlet med 10 kr/månad.
Vatten- och avfallsnämnden har vid sammanträde den 17 september 2018, § 92 behandlat
ärendet samt lämnat följande förslag till beslut: Avfallstaxan i Motala- och Vadstena
kommuner höjs med 4,4% i jämförelse med taxan år 2018. Höjningen av taxan gäller från 1
januari 2019. Kommunstyrelsen har den 20 november 2018, § 257, biträtt förslaget.

Yrkanden
Sten Westberg (C) yrkar att fullmäktiges beslut ska lyda "Avfallstaxan ändras enligt MotalaVadstena vatten- och avfallsnämnds förslag. Ändringen av taxan gäller fr.o.m. 1 januari
2019." Arvid Sjögedahl (S) och Elias Georges (S) instämmer i yrkandet.

Propositionsordning
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag
kontra Sten Westbergs yrkande och finner att fullmäktige beslutar enligt det senare.

Beslut
1 Avfallstaxan ändras enligt Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnds förslag. Ändringen
av taxan gäller fr.o.m. 1 januari 2019.
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Motala- och Vadstena kommuner, avfallstaxa år 2019 (18/RN 0074)
Sammanfattning
Verksamhetschef Anders Edholm och miljösamordnare Jens Lövgren föredrar
ärendet. Förvaltningen föreslår en höjning av taxan med 4,4 % på de totala intäkterna.
Höjningen ger en ökning av intäkterna med 2 346 000 kr under år 2019. Det innebär en
generell höjning med 6 kr/månad per hushåll. Av arbetsmiljöskäl höjs även avgiften för 140
liters kärlet och 240 liters fyrfackskärlet med 10 kr/månad.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse: Motala- och Vadstena kommuner Avfallstaxa år 2019
Avfallstaxa 2019

Behandling av ärendet
Utöver ordförande yttrar sig Gary Sparrborn och Hanna Almérus.

Beslut
Vatten- och avfallsnämndens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
1 Avfallstaxan i Motala- och Vadstena kommuner höjs med 4,4 % i jämförelse med taxan år
2018. Höjningen av taxan gäller från 1 januari år 2019.
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Verksamhetschef vatten och avfall

Anders Edholm
Telefon

Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd

0141-223337
Mobiltelefon
Telefax
e-postadress

anders.edholm@motala.se
Diarienummer

18/RN 0074

Motala- och Vadstena kommuner, avfallstaxa år 2019
Sammanfattning
Vatten- och avfallsnämnden föreslår en höjning av taxan med 4,4 % på de totala intäkterna.
Höjningen ger en ökning av intäkterna med 2 346 000 kr under år 2019. Det innebär en
generell höjning med 6 kr/månad per hushåll. Av arbetsmiljöskäl höjs även avgiften för 140
liters kärlet och 240 liters fyrfackskärlet med 10 kr/månad.

Förslag till beslut
Vatten- och avfallsnämndens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
1. Avfallstaxan i Motala- och Vadstena kommuner höjs med 4,4 % i jämförelse med taxan år
2018. Höjningen av taxan gäller från 1 januari år 2019.

Bakgrund
Höjningen av taxan med 4,4 % har sin grund i en årlig uppräkning av våra kostnader samt de
ökade kapitaltjänstkostnader som verksamheten har för de investeringar som genomförs på
Tuddarps avfallsanläggning med ny återvinningscentral och personalbyggnad. Verksamheten
har fonderade medel som 2017-12-31 uppgick till 13 410 734 kr. Dessa fonderade medel
balanseras av mot föreslagen taxehöjning så fonden minskar och återgår till avfallskollektivet
genom betalning av ökade kapitaltjänstkostnader. År 2014 gjordes senast en generell höjning
av taxan med 3 %.
Av arbetsmiljöskäl sker en höjning av avgiften för 140 liters kärlet och 240 liters
fyrfackskärlet. Dessa kärl är ofta överfulla, svåra att tömma och instabila att dra för
personalen. Sedan tidigare erbjuds inga nya abonnemang för 140 liters kärlet, men det är
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fortfarande den billigaste kärlstorleken. 240 liters fyrfackskärlet får samma avgift som 370
liters fyrfackskärlet så att inte priset ska avgöra val av storlek.

Fredrik Feldt
Teknisk chef

Bilaga:

Anders Edholm
Verksamhetschef
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1 Allmänna bestämmelser
Ansvaret för den kommunala avfallshanteringen i Motala och Vadstena kommuner ligger
hos Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd. Motala kommun är värdkommun och
sköter avfallshanteringen i båda kommunerna. Hushåll och verksamheter är skyldiga att
betala avgifterna för avfallshanteringen till Motala kommun.
Gällande bestämmelser för hanteringen av hushållsavfall finns i Avfallsföreskrifter i
Motala och Vadstena kommuner, i detta dokument kallat Avfallsföreskrifter.
Vid frågor om avfallshanering kontakta kundtjänst för vatten och avfall, i detta dokument
kallat kundtjänst, på telefon 0141-22 51 51 eller via e-post vatten.avfall@motala.se.

1.1

Ikraftträdande

Taxan träder i kraft den 1 januari 2019 och gäller tills vidare.

1.2

Principer

Avfallstaxan är miljöstyrande och ska bidra till att styra mot målen i Motala och Vadstena
kommuners gemensamma avfallsplan. Miljöbalken kapitel 27 paragraf 5 ger kommunen
möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att miljöanpassad avfallshantering främjas.
Taxan ska:










Vara gemensam i de båda kommunerna.
Styra mot målen i kommunernas gemensamma avfallsplan.
Vara tydlig och enkel att förstå och kommunicera.
Stimulera en god arbetsmiljö.
Stimulera en rationell hämtning.
Ge kunden hög servicegrad.
Vara rättvis.
Stimulera ett enhetligt behållarsystem.
Finansiera kostnaderna för det kommunala avfallsansvaret.

2 Ordinarie tjänster för hushållsavfall
Ordinarie tjänster för hushållsavfall är tjänster som omfattas av det kommunala
avfallsansvaret och som nyttjas av samtliga kunder. De ordinarie tjänsterna finansieras
genom en fast och en rörlig avgift. Tjänsterna finns beskrivna i kapitel 4.1 i detta
dokument. Samtliga avgifter är inklusive moms om inget annat anges.

2.1 Fast avgift
Den fasta avgiften motsvaras av kostnader för hantering av återvinningscentraler, farligt
avfall, batterier, miljöarbete, planering, utveckling, information, administration, kundtjänst
och fakturering.
Avfallstaxa 2019
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Den fasta avgiften betalas av alla hushåll och verksamheter. Den fasta avgiftens nivå är
baserad på kundgruppens beräknade nyttjandegrad av de tjänster som den fasta avgiften
finansierar.
Den fasta avgiften för respektive kundgrupp hittar du i kapitel 4.1 i detta dokument.
Nedan beskrivs de olika kundgrupperna.
Småhus
Till småhus räknas samtliga småhus med eget abonnemang och egen fakturering.
Småhus i samfällighet
Till småhus i samfällighet räknas småhus med gemensam avfallslösning och fakturering.
Lägenhet
Till lägenhet räknas alla lägenheter i hyresrätt och bostadsrätt.
Fritidshus
Till fritidshus räknas hus som används för rekreation och inte är permanentbostad.
Verksamheter
Till verksamheter räknas alla verksamheter som inte är privathushåll, till exempel företag,
skolor och institutioner. Till verksamheter räknas även hushåll i speciella boenden som inte
har full boendestandard, till exempel studentkorridorer och äldreboenden.

2.2

Rörlig avgift

I den rörliga avgiften betalar kunden för hämtning och behandling av sitt kärlavfall. Nivån
på den rörliga avgiften är baserad på de tjänster kunden valt, till exempel kärlstorlek,
hämtningsintervall och fysisk placering av kärl. Den rörliga avgiften för respektive
kundgrupp hittar du i kapitel 4.1 i detta dokument.

3 Tilläggstjänster för hushållsavfall
Tilläggtjänster för hushållsavfall är tjänster som omfattas av det kommunala
avfallsansvaret men som inte nyttjas av samtliga kunder. Exempel på dessa tjänster är
hushållsnära hämtning av grovavfall, extra hämtning av kärl- och säckavfall och extra
tömning av enskilda avloppsanläggningar. Tjänsterna hittar du från och med kapitel 4.2 i
detta dokument.
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4 Avgiftsdokument
4.1 Ordinarie tjänster
Fast avgift
Observera att rörlig avgift tillkommer.
Kundgrupp
Småhus
Småhus i samfällighet
Lägenhet
Fritidshus
Verksamhet

Kronor exkl moms Kronor inkl moms
714 per år
893 per år
534 per år
668 per år
418 per år
523 per år
487 per säsong
609 per säsong
424 per kärl
530 per kärl

Rörlig avgift
Observera att fast avgift tillkommer.
Avgift*1) för småhus med hämtning varannan vecka
Kärlstorlek
Kronor exkl moms Kronor inkl moms
140 liter
1 011
1 264
190 liter
1 157
1 446
2
190 liter*
2 162
2 702
240 liter
1 577
1 971
370 liter
2 234
2 793
660 liter
2 957
3 696
3
2 st 240 liter*
1 362
1 702
3
2 st 370 liter*
1 362
1 702
*1) Avser hämtningsavstånd 0-5 meter.

Småhushåll kan ha ett kärl över 190 liter vid delning med en granne och delar då på den
rörliga avgiften. Inga nya abonnemang för 140 liters kärl erbjuds.
*2) I de områden där fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar införts kan
småhus som inte vill nyttja denna tjänst endast välja detta abonnemang med hämtning
varannan vecka.
*3) I de områden där fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar införts
erbjuds detta abonnemang med två kärl med hämtning varannan respektive var fjärde
vecka. För småhus med max två personer erbjuds två stycken 240 liters kärl eller två
stycken 370 liters kärl. För småhus med fler än två personer erbjuds två stycken 370 liters
kärl. Två grannar kan dela på två stycken 370 liters kärl och dela på den rörliga avgiften.
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Avgift*1) för småhus med hämtning var fjärde vecka
Kärlstorlek
Kronor exkl moms Kronor inkl moms
140 liter
594
743
2
140 liter*
1 266
1 582
*1) Avser hämtningsavstånd 0-5 meter.

Småhushåll som komposterar allt förmultningsbart hushållsavfall och trädgårdsavfall i en
isolerad, så kallad skadedjurssäker behållare, inom fastigheten kan efter skriftlig anmälan
till tillsynsmyndigheten i sin kommun ansöka om hämtning var fjärde vecka hos
kundtjänst.
*2) I de områden där fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar införts kan
småhus som inte vill nyttja denna tjänst endast välja detta abonnemang med hämtning var
fjärde vecka.
Avgift*) för lägenheter, småhus i samfällighet samt verksamheter
med hämtning varannan vecka
Kärlstorlek
Kronor exkl moms Kronor inkl moms
Upp till 3 000 liter
(djupbehållare)
9 394
11 742
Över 3000 liter till 5 000 liter
(djupbehållare)
15 656
19 570
*) Avser hämtningsavstånd 0-5 meter.

Avgift*) för lägenheter, småhus i samfällighet samt verksamheter
med hämtning en gång per vecka
Kärlstorlek
Kronor exkl moms Kronor inkl moms
140 liter
1 577
1 971
190 liter
2 366
2 957
240 liter
2 629
3 286
370 liter
2 826
3 533
660 liter
3 970
4 962
Upp till 3 000 liter
(djupbehållare)
18 787
23 484
Över 3000 liter till 5 000 liter
(djupbehållare)
31 312
39 140
*) Avser hämtningsavstånd 0-5 meter.

Avgift*) för lägenheter, småhus i samfällighet samt verksamheter
med tätare hämtning än en gång per vecka
Kärlstorlek
Kronor exkl moms
Kronor inkl moms
2 ggr/vecka
3 ggr/vecka
2 ggr/vecka
3 ggr/vecka
370 liter
9 891
16 957
12 364
21 196
660 liter
13 894
23 818
17 367
29 772
*) Avser hämtningsavstånd 0-5 meter.
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Avgift*1) för fritidshus med hämtning varannan vecka (vecka 18-39)
Kärlstorlek
Kronor exkl moms Kronor inkl moms
140 liter
494
617
190 liter
637
795
190 liter*2
1 173
1 466
240 liter
657
822
370 liter
855
1 068
660 liter
1 118
1 397
3
2 st 240 liter*
693
866
2 st 370 liter*3
773
966
*1) Avser hämtningsavstånd 0-5 meter.

Hämtning varannan vecka vid 11 tillfällen under säsongen maj-september (vecka 18-39).
Fritidshus kan ha ett kärl över 190 liter vid delning med en eller flera grannar och dela på
den rörliga avgiften. Inga nya abonnemang för 140 liters kärl erbjuds.
*2) I de områden där fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar införts kan
fritidshus som inte vill nyttja denna tjänst endast välja detta abonnemang med hämtning
varannan vecka.
*3) I de områden där fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar införts
erbjuds abonnemang med två kärl med hämtning varannan respektive var fjärde vecka. För
fritidshus med max två personer erbjuds två stycken 240 liters kärl eller två stycken 370
liters kärl. För fritidshus med fler än två personer erbjuds två stycken 370 liters kärl.
Grannar kan dela på två stycken 370 liters kärl och dela på den rörliga avgiften.
Avgift*1) för fritidshus med hämtning var fjärde vecka (vecka 18-39)
Kärlstorlek
Kronor exkl moms Kronor inkl moms
140 liter
371
464
140 liter*2)
693
866
*1) Avser hämtningsavstånd 0-5 meter.

Hämtning var fjärde vecka vid 5 tillfällen under säsongen maj-september (vecka 18-39).
Fritidshus som komposterar allt förmultningsbart hushållsavfall och trädgårdsavfall i en
isolerad, så kallad skadedjurssäker behållare, inom fastigheten kan efter skriftlig anmälan
till tillsynsmyndigheten i sin kommun ansöka om hämtning var fjärde vecka hos kundtjänst
*2) I de områden där fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar införts kan
fritidshus som inte vill nyttja denna tjänst endast välja detta abonnemang med hämtning
var fjärde vecka.
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Avgift*1) för fritidshus med hämtning varannan vecka (vecka 26-35)
Kärlstorlek
Kronor exkl moms Kronor inkl moms
140 liter
371
464
190 liter
439
548
190 liter*2
773
966
3
2 st 240 liter*
493
616
2 st 370 liter*3
573
716
*1) Avser hämtningsavstånd 0-5 meter.

Hämtning varannan vecka vid 5 tillfällen under säsongen juni-augusti (vecka 26-35).
*2) I de områden där fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar införts kan
fritidshus som inte vill nyttja denna tjänst endast välja detta abonnemang med hämtning
var fjärde vecka.
*3) I de områden där fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar införts
erbjuds abonnemang med två kärl med hämtning varannan respektive var fjärde vecka. För
fritidshus med max två personer erbjuds två stycken 240 liters kärl eller två stycken 370
liters kärl. För fritidshus med fler än två personer erbjuds två stycken 370 liters kärl.
Grannar kan dela på två stycken 370 liters kärl och dela på den rörliga avgiften.

4.2 Hämtningstillägg


För avfallskärl placerade över 5 meter till 15 meter från tomtgräns utgår ett
hämtningstillägg på 1 000 kronor per kärl och år.
 För avfallskärl placerade över 15 meter till 50 meter från tomtgräns utgår ett
hämtningstillägg på 2 000 kronor per kärl och år.

4.3 Extra hämtning
Extra hämtning av hushållsavfall kan ske i samband med ordinarie hämtningstur eller vid
en extra hämtningstur. Extra hämtningstur beställs senast en vecka i förväg hos kundtjänst.
Avgift för hämtning av extra kärl i samband med ordinarie hämtning hos småhus
Kärlstorlek
Kronor per kärl och år exkl moms
Kronor per kärl och år inkl moms
190-370 liter
400
500
Avgift för hämtning av extra kärl i samband med ordinarie hämtning hos fritidshus
Kärlstorlek
Kronor per kärl och år exkl moms
Kronor per kärl och år inkl moms
190-370 liter
240
300
Avgift för hämtning av sopsäck i samband med ordinarie hämtningstur
Sopsäck
Kronor per säck och gång exkl moms
Kronor per säck och gång inkl moms
125 liter
200
250
Avgift för tömning av kärl vid extra hämtningstur
Kärlstorlek
Kronor per kärl och tillfälle exkl moms Kronor per kärl och tillfälle inkl moms
140-240 liter
200
250
370-660 liter
280
350
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4.4 Hämtning av grovavfall
Grovavfall kan hämtas vid tomtgräns hos småhus och fritidshus under förutsättning att
kraven i Avfallsföreskrifterna är uppfyllda. Hämtning av grovavfall beställs hos kundtjänst
senast veckan innan hämtning.
Avgift för hämtning av grovavfall enligt fastställt schema
Hämtningsvolym i m3 Kronor per tillfälle exkl moms
Kronor per tillfälle inkl moms
3
Upp till 2 m
160
200
3
3
Överstigande 2 m
80 per m
100 per m3
Avgift för hämtning av grovavfall ej enligt fastställt schema
Hämtningsvolym i m3 Kronor per tillfälle exkl moms
Kronor per tillfälle inkl moms
3
Upp till 2 m
680
850
Överstigande 2 m3
80 per m3
100 per m3

4.5 Hämtning av trädgårdsavfall
Kunder i större tätort kan mot särskild avgift abonnera på hämtning av trädgårdsavfall.
Abonnemanget omfattar 17 hämtningar varannan vecka under säsongen april-november.
Avgift*) för hämtning av trädgårdsavfall
Kärlstorlek
Kronor exkl moms
190 liter
520
2 st 190 liter
700

Kronor inkl moms
650
875

*) Avser hämtningsavstånd 0-1 meter.

4.6 Byte av avfallskärl och uppehåll i hämtning






Vid byte av kärlstorlek, hemtagning av kärl eller utställning av kärl utgår en avgift på
250 kronor per kärl och tillfälle.
Vid byte av kärl i samband med ägarbyte utgår ingen avgift.
Vid uppehåll i hämtning utgår en avgift på 250 kronor per kärl och tillfälle.
Vid användning av uppsugningsmatta för lakvatten i djupbehållare tillkommer en
avgift på 60 kronor per meter uppsugningsmatta.
Vid användning av engångssäck i djupbehållare tillkommer en avgift på 75 kronor per
säck.

4.7 Tömning av slam från enskilda
avloppsanläggningar



Tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar ska ske minst en gång per år.
Slanglängd (avståndet från hämtningsfordonet ner i brunnen eller tanken) upp till 25
meter ingår i tömningsavgiften.
 Brunnar och tankar ska uppfylla kraven i Avfallsföreskrifterna.
 Brunnar och tankar ska tömmas enligt de intervall som krävs i Avfallsföreskrifterna.
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Avgift för tömning av slam från slamavskiljare och slutna tankar
Kronor exkl moms
Kronor inkl moms
Schemalagd tömning 0-3 m3
860 per brunn eller tank
1 075 per brunn eller tank
Budad tömning inom
5 arbetsdagar
948 per brunn eller tank
1 185 per brunn eller tank
3
Akut tömning 0-3 m
1 184 per brunn eller tank
1 480 per brunn eller tank
inom 24 timmar på ordinarie
arbetstid kl 08:00-16:00
Jourtömning 0-3 m3
2 904 per brunn eller tank
3 630 per brunn eller tank
inom 24 timmar utanför
ordinarie arbetstider
Tömning av volym över 3 m3
240 per m3
300 per m3
Hetvattenspolning
748 per brunn eller tank
935 per brunn eller tank
Avgift för tömning av Baja-maja
Kronor exkl moms
Tömning
1 184 per brunn eller tank
Avgift för hinder vid tömning samt extra slanglängd
Kronor exkl moms
Slanglängd över 25-50 m
24 per meter
Hinder som omöjliggör
468 per brunn eller tank
tömning

Kronor inkl moms
1 480 per brunn eller tank

Kronor inkl moms
30 per meter
585 per brunn eller tank

4.8 Tömning av fettavskiljare
Tömning av fettavskiljare ska ske minst en gång per år.
Avgift för tömning av fettavskiljare
Kronor exkl moms
3
Schemalagd tömning 0-3 m
800 per fettavskiljare
Budad tömning inom
5 arbetsdagar
948 per fettavskiljare
3
Akut tömning 0-3 m
1 184 per fettavskiljare
Behandlingsavgift
240 per m3

4.9

Kronor inkl moms
1 000 per fettavskiljare
1 185 per fettavskiljare
1 480 per fettavskiljare
300 per m3

Tömning av matavfallskvarnar

Tömning av matavfallskvarnar varannan vecka (ej under sommarlovet).
Avgift för tömning av matavfallskvarnar
Kronor exkl moms
Schemalagd tömning 0-3 m3
6 400 per matavfallskvarn

Kronor inkl moms
8 000 per matavfallskvarn

Vid akut tömning tillkommer timpris, se kapitel 4.11 Timpriser.
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4.10 Latrin
Kunder kan hämta tomma och lämna fyllda latrinkärl på återvinningscentralerna.
Hämtning av latrin beställs hos kundtjänst veckan innan.




Köp av latrinkärl:________________________________________250 kronor/kärl.
Hämtning av latrinkärl vid tomtgräns upp till 5 kärl:___________2 000 kronor/tillfälle.
Vid hämtning av fler än 5 kärl tillkommer en avgift: ____________400 kronor/kärl.

4.11 Timpriser
För tjänster som inte är taxesatta, eller där speciella förhållanden råder, tillämpas avgift
baserad på timpriser och behandlingsavgifter.



Enmansbemannat hämtningsfordon: _________________________850 kronor/timme.
Tvåmansbemannat hämtningsfordon:_______________________1 150 kronor/timme.
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