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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.
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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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