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Tekniska nämnden

Framtagning av ny avfallstaxa
Ärende
Avfallsverksamheten bekostas i sin helhet av de avgifter verksamheten tar
ut för avfallstjänsterna i avfallstaxan. Avgifter som finns i avfallstaxan ska
täcka de kostnader som kommunen har för avfallshanteringen såsom
insamling, behandling och administrativa kostnader. Kommunens nu
gällande avfallstaxa, från 2015, baseras på de priser som stipulerades
senaste gången insamlingstjänsten upphandlades.
År 2019 gav tekniska nämnden i uppdrag till tekniska kontoret att ta fram
förslag på en ny avfallstaxa. Tekniska nämnden beslutade på sammanträdet
2019-06-05 att ge i uppdrag till tekniska kontoret att presentera ett förslag
på ny avfallstaxa under 2020.
Nuvarande avtal med Suez sträcker sig till sista december 2021. Tekniska
kontoret anser därför att det är lämpligt att nästa taxa som presenteras
baseras på den leverantörsersättning som kommer att gälla från och med
nästa entreprenadsperiod som startar i januari 2022 och vars priser och
villkor kommer att vara kända av kommunen efter avslutad upphandling.

Tekniska kontorets förslag till beslut
1. Tekniska nämnden beslutar att ge tekniska kontoret i uppdrag att ta
fram förslag på en ny avfallstaxa som börjar gälla under 2022.
2. Tekniska nämnden beslutar att upphäva tidigare beslut om att ge
tekniska kontoret i uppdrag att återkomma med nytt förslag på
avfallstaxa under 2020.
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Bakgrund
Nu gällande avfallstaxa för Danderyds kommun antogs av
kommunfullmäktige 2014-11-24 och började gälla etappvis under 2015. Ett
förslag på ny avfallstaxa presenterades för tekniska nämnden i oktober
2018. Taxeförslaget hade starkare miljöstyrning, där matavfallssortering och
längre hämtningsintervall premierades ytterligare, jämfört med befintlig
taxa. Tekniska nämnden återremitterade förslaget med hänvisning till att det
behövde kompletteras med en kommunikationsplan för taxans införande
samt förtydligande av vad taxeförändringen skulle innebära för olika
abonnentgrupper.
På tekniska nämnden 2019-06-05 gav nämnden i uppdrag till tekniska
kontoret att återkomma med förslag på en ny reviderad avfallstaxa under
2020. Detta då tekniska kontoret behövde mer tid för att se över
taxekonstruktionen och uppnå en långsiktigt välbalanserad taxa.

Verksamhetens kostnader för insamling och behandling

Insamling av hushållsavfall, inklusive kundtjänst, samt behandling av
avfallet hör till kommunens stora kostnader vad gäller avfallshanteringen.
För närvarande hämtas hushållsavfallet, förutom fettavskiljarslam, av Suez
Recycling AB genom ett avtal som kommer att gälla fram till den 31
december 2021. Priserna för ersättningen är reglerat i leverantörens anbud
med en årlig indexreglering.
När det gäller behandlingen tar SÖRAB ut behandlingsavgifter gentemot
sina ägarkommuner. Taxeändringar för detta sker med jämna mellanrum.
Under 2020 råder emellertid, än så länge, stor osäkerhet kring kommande
taxejusteringar. SÖRAB har aviserat att taxehöjningar kommer att ske bland
annat med anledning av den nya sorteringsanläggning som planeras att tas i
bruk under hösten.

Tekniska kontorets yttrande
Arbetet med att ta fram en avfallstaxa är en omfattande och mycket
tidskrävande process. Ambitionen är att presentera en taxa som inte behöver
revideras i närtid. Att ta fram en avfallstaxa under 2020 innebär att taxan
med stor sannolikhet skulle behöva genomgå en omfattande omarbetning,
alternativt göras om helt och hållet, inom en snar framtid. Detta eftersom
nya priser till leverantör för hämtning av avfall kan förändras drastiskt med
ett nytt avtal.
Det är mycket svårt, för att inte säga omöjligt, att redan nu förutspå hur
prisbilden kan komma att se ut nästkommande avtalsperiod. En avfallstaxa
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får inte heller bygga på antaganden utan på vad kommunen i realiteten
betalar för tjänsten.
Till detta kommer osäkerheten som för närvarande råder kring hur mycket
behandlingskostnaderna kommer att påverkas, främst med anledning av den
nya sorteringsanläggning som SÖRAB planerar att ta i bruk under hösten
2020.
Tekniska kontoret bedriver en ständig omvärldsbevakning och kan
konstatera att det i nuläget sker en kraftig utveckling på avfallsområdet.
Många av Danderyds kommuns grannkommuner, såsom Stockholm och
Lidingö, inför till exempel obligatorisk matavfallsinsamling. Processen hur
förpacknings- och tidningsinsamlingen ska vara organiserat i framtiden
pågår intensivt just nu. Tekniska kontoret analyserar även de nyckeltal som
beskriver utvecklingen i Danderyds kommun och jämför utvecklingen med
de mål kommunen bestämt. Avfallstaxan får styra mot politiskt fastställda
mål och förslaget som kommer att presenteras har för avsikt att vara ett
verktyg för att uppnå dem.
Sammanfattningsvis anser tekniska kontoret att det är rationellt att avvakta
med att utforma en ny avfallstaxa till dess att kommunen skrivit ett avtal
med leverantör för nästa entreprenadsperiod och därmed vet priserna för
avfallshämtningen. Vid den tidpunkten vet tekniska kontoret också mer om
hur vår omvärld och Danderyds kommun utvecklats och förändrats.
Förslag på ny avfallstaxa kommer att arbetas fram under 2021 med
sedvanlig politisk behandling varvid ett nytt förslag på avfallstaxa kan
presenteras samma år med målsättningen att börja gälla 2022 förutsatt att
den blir antagen i kommunfullmäktige.
Ekonomiska konsekvenser
Att ta fram en avfallstaxa är ett kostsamt arbete både personellt och i
pengar. Att genomföra två tätt inpå varandra är inte försvarbart. Med
taxenivåer som under en kort tidsperiod ändras krävs ytterligare
informationsinsatser som ytterligare förstärker argumentationen att avvakta
med arbetet att ta fram ett nytt förslag till avfallstaxa för Danderyds
kommun.

Anna Tengelin Skoog
Teknisk direktör

David Johannesson
VA-Avfallschef
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