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 Styrelsen för Stadsbacken AB  

Reviderad konstruktion av avfallstaxan  
från och med 2023 

Förslag till beslut 

Styrelsen för Stadsbacken föreslår att Sundsvalls kommunfullmäktige  

fattar beslut 

att 

 

att 

 

anta förslag till volymbaserad avfallstaxa med behovstömning (bilaga 1) 

för Sundsvalls kommun, att gälla från 1 januari 2023 ; samt 

införa obligatorisk matavfallsinsamling att gälla senast under 2024 

Styrelsen för Stadsbacken  beslutar 

att 

 

att 

uppdra till VD att skicka ärendet till kommunstyrelsen för vidare 

handläggning och beslut i kommunfullmäktige 

notera att styrelsen för Reko Sundsvall har beaktat möjligheten att 

använda priset för vikt som ett styrmedel i sin revidering av 

konstruktionen för avfallstaxan, enligt Stadsbackens styrelsebeslut  

21-09-03, § 80 

Ärendet 

Styrelsen i Reko Sundsvall har 2021-09-24, § 32, behandlat förslag till reviderad konstruktion 

av avfallstaxan från och med 2023. Ärendet skickas därför vidare för beslut  

i kommunfullmäktige, för beslut senast första kvartalet 2022. Beräknat ikraftträdande är  

1 januari 2023. 

Det är av yttersta vikt för bibehållen kontinuitet i verksamheten att tidplanen hålls, då både 

beslut om upphandling av nytt avtal för insamling av avfall (inleds oktober 2021) och 

taxenivåer för 2023 (styrelsebeslut maj 2022) är avhängigt konstruktionen av avfallstaxan. 

Reko Sundsvall har utrett alternativ till nuvarande avfallstaxa i Sundsvalls kommun. 

Nuvarande taxa har genom åren byggts på i flera omgångar och anses inte tillräckligt flexibel 

för att följa förändrad lagstiftning, nya miljökrav och behovet av styrning. Mot bakgrund av 

den utredningen föreslås en förändrad konstruktion av avfallstaxa i Sundsvalls kommun, att 

gälla från och med 1 januari 2023.  
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Taxan föreslås vara en så kallad volymbaserad taxa med behovstömning, med parametrar för 

fast avgift, kärlavgift och en rörlig tömningsavgift. Tömningsavgiften varierar beroende på hur 

ofta kunderna ställer fram sitt kärl för restavfall för tömning och kärlavgiften varierar 

beroende på vald storlek på kärl (se bilaga 1). Taxedokumentet förtydligas med ändringar och 

tillägg under de allmänna bestämmelserna och förenklar för kunden att förstå vad man betalar 

för och själv förutse sina kostnader för abonnemanget. Det medför att kunden lättare kan 

påverka sina kostnader. 

Vidare föreslås att obligatorisk matavfallsinsamling införs senast under 2024, dels för att 

anpassa sig till förändrad lagstiftning, dels för att uppfylla målen i kommunens avfallsplan om 

95 procentig insamlingsgrad av matavfall. 

Bakgrund 

Styrelsen för Reko Sundsvall gav MittSverige Vatten & Avfall i uppdrag att utreda alternativen 

till en ny avfallstaxa i Affärsplanen 2019. Syftet var att få en taxa som speglar våra kostnader, 

som är lätt att förstå, långsiktigt stabil och fortsatt miljöstyrande. Skälen att se över taxan var 

flera 

 Svag koppling mellan kostnader och intäkter 

 Förändrad lagstiftning och miljökrav 

 Lagförslag och pågående utredningar 

 Förändrade kundbeteenden 

 Ny kommunal avfallsplan 2021  

Avfallsinsamling utreds också för närvarande ur flera perspektiv på Sverige och EU-nivå, vilket 

skapar en stor osäkerhet kring hur ansvar och kostnader kommer att fördelas mellan 

kommuner, producenter och konsumenter. Aktuella beslut, utredningar och förslag som 

påverkar framtidens avfallsinsamling är  

 1/1 2022 Kommunalt ansvar för returpapper införs 

 1/1 2022 Fritt val för verksamheters kommunala avfall?  

 1/1 2023 Bostadsnära insamling av förpackningar? 

 1/1 2024 Krav på att erbjuda matavfallsinsamling 

 1/1 2025 Krav på kommunen att erbjuda utsortering av textilier 
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Det kommunala ansvaret 

Varje kommun är ansvarig för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av 

kommunalt avfall. Alla kommuner har ansvar för att det finns en renhållningsordning med 

avfallsplan och lokala föreskrifter om avfallshantering. 

 Kommunstyrelsen leder och samordnar all verksamhet, även det man ej har direkt rådighet 

över 

 Taxan beslutas årligen av kommunfullmäktige 

 Avfallsplanen beslutas varje mandatperiod av kommunfullmäktige 

 Reko Sundsvall utför en del av kommunens ansvar på uppdrag som regleras i 

bolagsordningen och via ägardirektiven 

”Kommunalt avfall” är avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som liknar avfall 

från hushåll. Till exempel papper och kartong, glas, metall, plast, biologiskt avfall, trä, textilier, 

avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk utrustning, förbrukade batterier samt grovavfall, 

inklusive madrasser och möbler. Till kommunalt avfall räknas inte avfall från tillverkning, jord- 

skogsbruk och fiske, avfall från septiktankar, avloppsnät och avloppsrening, bygg- och 

rivningsavfall, eller uttjänta bilar. 

Förutsättningar för avfallstaxan 

 Den kommunala avfallstaxan är baserad på självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen 

och rätten till miljöstyrning via Miljöbalken 

 Avfallstaxan ska täcka de kostnader som uppstår i samband med hantering av avfall inom 

den kommunala rådigheten  

 Avfallstaxan finansierar administration, planering av verksamheten, drift och underhåll av 

återvinningscentraler, information och kundservice, insamling, kostnader för kärl och 

mottagningsavgifter för det insamlade avfallet med mera 

Avgifternas storlek/taxan mot kund varierar med hänsyn till: 

 Omvärldsfaktorer, tex nya lagar, regler och beslut på både nationell och EU-nivå 

 Kommunens val av system för avfallshantering och ambition i Avfallsplanen 

 Hur kommunen väljer att fördela kostnaden för avfallshanteringen mellan olika 

kundgrupper (småhus, flerfamiljsbostäder och verksamhet) men också inom 

kundgrupperna (villa, fritidshus) 

 Hur kommunerna väljer att fördela kostnaden mellan de olika ingående parametrarna i 

taxekonstruktionen  

 Kundens beteende och val, exempelvis val av kärlstorlek och hur ofta man tömmer och hur 

väl man sorterar och nyttjar återvinningscentraler 
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Nuvarande taxa 

I Sundsvalls nuvarande avfallstaxa är kopplingen mellan avfallsverksamhetens kostnader och 

avfallstaxans intäkter svag. Kostnaderna är till stor del fasta medan intäkterna som 

avfallstaxan genererar är till stor del rörlig. Den rörliga delen av taxan är både viktbaserad och 

volymbaserad. Det innebär att kunderna betalar ett pris per kilo restavfall som läggs i gröna 

tunnan. Kunderna har också möjlighet att påverka sina kostnader genom att inte ställa ut sitt 

kärl för tömning var 14:e dag, då sopbilen passerar. Det betyder alltså att två rörliga faktorer 

påverkar bolagets intäkter och att ju mindre avfall som sundsvallsborna genererar, desto 

mindre pengar får bolaget in för att täcka verksamhetens kostnader. Detta leder till osäkerhet 

vid budgetering då avfallshanteringens kostnader i huvudsak är fasta, för till exempel 

avfallsinsamling, drift av återvinningscentraler och omhändertagande av farligt avfall. Denna 

typ av taxa tillämpas i två ytterligare kommuner och utredningen i samband med översynen 

avråder starkt från den typen av konstruktion.   

Under 2020 ökade Sundsvallsbornas utsortering av återvinningsbart material med nära  

30 procent, jämfört med året dessförinnan. De totala restavfallsmängderna i Sundsvall 

minskade med 400 ton. Mängden insamlat avfall vid våra återvinningscentraler har ökat  

med 3 470 ton. Denna beteendeförändring håller hittills i sig under 2021 och förstärker 

behovet av en reviderad konstruktion av avfallstaxan. 

MittSverige Vatten & Avfall har därför utrett möjligheterna att bara behålla en rörlig 

parameter och införa en volymbaserad taxa. Det är den vanligaste taxan i Sverige och den har 

flera fördelar. Kunderna kommer fortfarande att kunna påverka sina avgifter genom att ställa 

ut kärlet för tömning mer eller mindre ofta, det blir också lättare att förutse sina kostnader för 

avfall än vid vägning. Erfarenheter från andra kommuner visar att det upplevs rättvist, att den 

som slänger mycket betalar mer, och att den miljöstyrande effekten kvarstår. 

Arbetsgång 

När MittSverige Vatten & Avfall fick i uppdrag att utreda alternativen till en ny avfallstaxa av 

styrelsen för Reko Sundsvall upphandlades ett konsultstöd för tjänsten att utreda och föreslå 

ny taxekonstruktion för Sundsvalls kommun. Miljö- och Avfallsbyrån som fick uppdraget har 

gedigen erfarenhet från flera kommuners taxearbete, och som utredare och utbildare för 

branschorganisationen Avfall Sverige. De gjorde en omvärldsanalys med jämförelser med 

andra kommuner, för- och nackdelar med olika taxekonstruktioner och alternativa scenarier. 

Intern arbetsgrupp, referensgrupp och styrelsen utbildades också i aktuell lagstiftning, 

miljöstyrning och taxekonstruktioner. Omvärldsanalys, underlag för arbetsmöten och förslag 

finns att ta del av på https://msva.se/utredning-avfallstaxa-2023/. 

  

https://msva.se/utredning-avfallstaxa-2023/
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Motivering 

Sundsvall behöver en avfallstaxa som speglar verksamhetens kostnader, som är lätt att förstå, 

långsiktigt stabil och fortsatt miljöstyrande. 

Ny kommunal avfallsplan har tydliga mål för insamling av matavfall och minskade 

avfallsmängder och en reviderad taxekonstruktion ska optimeras för att nå de målen. De 

förändringar av bland annat producentansvar och insamlingsansvar som regeringen utreder, 

gör att taxan behöver ha tydligare kopplingar mellan vad verksamheten kostar, och de intäkter 

den genererar. 

En övergång till volymtaxa medför att avgifterna blir lättare för kunderna att förutse och 

kontrollera och minimerar riskerna för att verksamheten inte uppnår kostnadstäckning, 

samtidigt som den miljöstyrande effekten kvarstår.  

Eftersom intäkterna i nuvarande konstruktion bygger på insamlade mängder hushållsavfall, 

minskar intäkterna när hushållen blir bättre på att sortera ut återvinningsbara fraktioner och 

lämnar mindre avfall i gröna tunnan. Kostnaderna för insamlingen minskar dock inte i 

motsvarande omfattning vilket innebär att risken blir högre för att verksamheten inte har 

täckning för sina fasta kostnader.  

När bostadsnära insamling av förpackningar införs (tidigast 2023), ges kunderna optimala 

möjligheter att sortera ut återvinningsbara fraktioner och mängderna restavfall kommer 

förmodligen att minska ytterligare. Bostadsnära insamling (med optisk sortering eller 

flerfackskärl) är inte lämplig att kombinera med vikttaxa av flera skäl. Till exempel kräver det 

olika typer av fordonsutrustning för hämtning av restavfall (med viktmätning) och övrigt 

sorterat avfall som inte ska belasta avfallskunderna ekonomiskt via avfallstaxan (utan 

finansieras via producentansvaret). 

Genom att övergå till en volymbaserad taxa minskar vissa av verksamhetens investerings- och 

driftkostnader inklusive administrativt merarbete.  

Nationella målet är att 75 procent av matavfallet ska samlas in. Sundsvalls avfallsplan har en 

målsättning om en utsortering av matavfall med 95 procent, vilket i praktiken innebär att vi 

måste införa obligatorisk matavfallsinsamling, för att ha marginaler för att kunna bevilja 

nödvändiga undantag. Den anger också att vi ska säkerställa att insamlat matavfall går till 

energiåtervinning, där produktion av fordonsgas är prioriterad. 

De flesta andra kommuner har volymbaserad taxa, vilket ger oss fler kommuner att jämföra 

våra data och underlag med, fler goda exempel på och smidigare dialog med leverantörer av 

avfallsrelaterad hård- och mjukvara då vi kommer bort från dagens behov av specialanpassade 

lösningar. 
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Kommunikation 

Information om utredningen av avfallstaxan har funnits att tillgå på msva.se sedan mars 2021 

https://msva.se/oversyn-av-avfallstaxan/ och har också kommunicerats i nyhetsbrev med 

fastighetsägare i Sundsvalls kommun. Vid beslut i Rekos styrelse finns ett 

presentationsmaterial framtaget för att presentera och motivera föreliggande förslag i till 

exempel partigrupper. Vi kommer också att presentera informationen på vår webbplats när 

det finns ett förslag till beslut från styrelsen och genom utskick till kunder. 

Ekonomi 

Förslaget till reviderad konstruktion är intäktsneutral och ska varken höja eller sänka de totala 

avfallsintäkterna. 

Beslutet innebär att vi har förutsättningar att lämna en osäker taxekonstruktion med två 

rörliga parametrar, till förmån för en stabilare med endast en rörlig parameter, vilket får 

positiva effekter för kopplingen mellan kostnader och intäkter. Nuvarande taxekonstruktion 

har vi gemensam endast med två andra kommuner och förändringen förordas av utredande 

konsulter. 

Vi inför en 

- fast avgift där det ingår kostnader för planering, kundservice, information, administration 

och lokaler samt drift av de bemannade återvinningscentralerna för grovsopor och farligt 

avfall från privathushåll. 

- kärlavgift där det ingår kostnader för kärl och hämtning vid fastighetsgräns av innehållet 

som slängts i de gröna och bruna tunnorna, eller andra typer av behållare för restavfall 

och matavfall, och en 

- tömningsavgift som finansierar kostnader för att transportera bort och behandla det 

insamlade rest- och matavfallet. Alltså det som händer efter att sopbilen har tömt kärlen 

på innehåll och nästa del av avfallsprocessen tar vid, exempelvis energi- och 

materialåtervinning. 

Föreslagen taxa medför att vi sänker kostnader för administration och drift av vägningen. Den 

miljöstyrande effekten kvarstår, i och med att kunden betalar för varje gång den fyllt upp sitt 

kärl och ställer ut det för tömning. Kunden kan också mot en lägre avgift välja en mindre 

kärlstorlek för sitt restavfall. Det ekonomiska incitamentet att aldrig ställa ut sitt kärl för 

tömning tas också bort i och med att vi inför ett minimiantal tömningar som alla betalar för.  

En långsiktigt stabil taxa är i slutänden till gagn för kunden, då oförutsedda höjningar kan 

undvikas. 

  

https://msva.se/oversyn-av-avfallstaxan/


  7(7) 

   
   

 
 

Hållbarhet 

Föreslagen taxekonstruktion bidrar väl till avfallsplanens mål om minskade avfallsmängder. 

Införande av obligatorisk matavfallsinsamling likaså. Volymbaserad taxa med behovstömning 

uppnår enligt våra utredningar samma miljöstyrande effekt som viktbaserad taxa, men är mer 

stabil och mindre administrationskrävande. Den uppmuntrar högre utsortering för att minska 

volymen i kärlet och ger därigenom kunden möjlighet att sänka sina kostnader för insamling av 

restavfall genom både val av kärlstorlek och antal tömningar. 

Genom att ha en mer stabil konstruktion är intäkterna säkrare och därmed blir avgiftsuttaget 

från kunderna mer förutsägbart, vilket har fördelar både ur ekonomiskt och socialt perspektiv. 

 

 

 

 

Anneli Wikner 

VD 

 

Bilagor: 
Bilaga 1 Förslag Volymbaserad taxa med behovstömning 
Bilaga 2 Avfallstaxa 2021 med överstrykning 
Bilaga 3 Protokollsutdrag Reko Sundsvall AB, 2021-09-24 § 32 


