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Yrkande angående – Göteborgs Stads
avfallstaxa för 2022
Förslag till beslut

I kommunstyrelsen/kommunfullmäktige:
1. Kretslopp och vattennämnden uppdras att återställa antalet fria besök till
återvinningscentraler (ÅVC) till sex stycken per kortinnehavare.
2. I övrigt bifalla tjänsteutlåtandet.

Yrkandet
Avfallstaxan ska fungera miljöstyrande för att minska mängden avfall i linje med den
regionala avfallsplanen. Vi menar att beslutet om att införa fler fria besök på
återvinningscentralerna snarare motverkar målen i avfallsplanen. Kretslopp och
vattenförvaltningen skriver: ”De senaste åren har antalet kortinnehavare som genomfört
6–12 besök legat kring 3 000 per år, när dessa besök fakturerats. Under 2020,
genomförde ungefär 11 000 kortinnehavare 6–12 besök. Det är dessa kortinnehavare
(utgör 2 procent av kortinnehavarna) som fått en ökad service när antalet fria besök
ändrades. De allra flesta kortinnehavarna (ca 200 000) genomför 0–6 besök per år. Noll
besök är vanligast, ett besök näst vanligast och så vidare.” Vi finner det orättvist att
majoriteten av taxebetalarna ska subventionera de fåtalet personer med behov av att
lämna stora mängder avfall. Fria besök riskerar också att bidra till kriminalitet och
svartarbete då verksamhetsavfall slängs som hushållsavfall. Dessutom ser vi en stor risk
för att antalet onödiga bilresor ökar. Det finns även risk att trängseln och köer på ÅVC
ökar med minskad nöjdhet och att fler väljer att slänga återvinningsbart material i
restavfallet.
Systemet bidrar till att subventionera ett slit och slängbeteende som är dåligt både för
miljön och klimatet.
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Göteborgs Stads avfallstaxa för 2022
Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
1. Kretslopp och vattennämndens förslag till avfallstaxa för 2022, i enlighet med
nämndens bilaga 1 och ska gälla från och med 1 januari 2022, fastställs.
2. Kommunfullmäktiges uppdrag 2019-11-13 § 4, från budget 2020 till kretslopp och
vattennämnden om att införa fria besök på återvinningscentraler, förklaras fullgjort.
3. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-04-16 § 27 till kretslopp- och vattennämnden
om att senast den 2021-06-30 återkomma med en utvärdering av tolv fria besök samt
de åtgärder som vidtagits för att minska de risker nämnden har identifierat med helt
fria besök, förklaras fullgjort.

Sammanfattning

Enligt kretslopp och vattennämndens reglemente ska nämnden ta fram förslag på
avfallstaxa som därefter ska beslutas av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige bör
fatta beslut i ärendet senast 9 december 2021 för att föreslagen avfallstaxa ska kunna
börja gälla från och med den 1 januari 2022.
Kretslopp och vattennämnden föreslår en förändring som innebär en åtta procents ökning
av taxeintäkterna för 2022.
Höjningen av taxan förklaras genom:
- nytt uppdrag, ansvar av returpapper
- ökade miljöskatter och avgifter på förbränning
- att tidigare kostnadsökningar ej kompenserats fullt ut med taxeintäkter
Stadsledningskontoret gör ingen annan bedömning än den nämnden gjort om att de
generella avgifterna bör höjas i genomsnitt med 8 procent för år 2022.
Stadsledningskontoret ser dock ett behov av att nämndens framtida beslutsunderlag
utvecklas ytterligare för att möjliggöra vägval och aktiva ställningstaganden. Underlaget
saknar resonemang kring strategier och alternativa inriktningar, vilket
stadsledningskontoret menar behövs för att undvika att enbart använda avfallstaxan som
ett verktyg för att hantera kostnadsutvecklingen.
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Bedömning ur ekonomisk dimension

För 2022 bedöms ökningen för avgifterna vara knappt åtta procent för typhushållen, när
intäkten ökar med åtta procent, med bibehållen restavfallsvikt hos hushållen. För hushåll
som minskar sin restavfallsvikt i samma nivå som snittgöteborgaren gjorde mellan 2019
och 2020 ökar avgifterna endast 6,5 procent.
Avfallstaxan består av många olika delkomponenter och rörliga avgifter, därför är det
svårt att ange en exakt procentsats för det enskilda hushållet. Nämndens bilaga redovisar
alla detaljer för de olika delarna av taxan.
En småhuskund i ett typhushåll i Göteborg år 2021 betalar 1 927 kr per år för sin
avfallshantering, genomsnittet för villahushåll i Sverige låg på 2 321 kr/år för 2020. Ett
typhushåll i lägenhet i Göteborg betalar i genomsnitt 1 442 kr per år 2021 och
motsvarande i snitt i Sverige var 2020 på 1 405 kr per år. (Sverigesnitt för 2021 finns
tillgängliga först nästa år).
För ett genomsnittligt exempelhushåll för småhus där man sorterar ut matavfall innebär
förslaget kostnadsökningar om 150 kronor per år och
för motsvarande lägenhetshushåll kostnadsökningar om 117 kronor per år. För
exempelhushåll utan matavfallssortering får småhus en höjning av avgiften med 197 kr
och för lägenhet ökar avgiften med 205 kr.
Under 2020 beslutade kommunfullmäktige om en redovisningsteknisk förändring för
kretslopp- och vattennämnden, som innebär att nämnden inte ska redovisa något eget
kapital för de taxefinansierade verksamheterna utan i stället en skuld/fordran till
abonnent. Förändringen infördes från och med årsskiftet 2020/2021. Förändringen
påverkar inte nämndens ekonomi på annat sätt än att den inte längre kommer att uppvisa
ett redovisningsmässigt resultat för taxeverksamheterna, utan alltid redovisa ett
nollresultat. Resultatet redovisas istället som en kortfristig skuld/fordran i
balansräkningen. Det innebär att nämnden ska återställa sin skuld eller fordran till
abonnenterna inom en treårsperiod eller en något längre tid om det finns en plan för detta.
För stadens samlade resultat innebär förändringen att nämndens upparbetade över- och
underskott i förhållande till sitt budgeterade resultat inte påverkar stadens samlade
resultat eller kommunens egna kapital.

Bedömning ur ekologisk dimension

Den ekonomiska styrningen i taxan ger kunderna ett ökat incitament till
avfallsminimering och källsortering av avfall. Val av tjänster med utsortering av
matavfall premieras genom lägre avgifter. Utsortering av förpackningar, tidningar,
matavfall samt förebyggande uppmuntras genom vikttaxan och genom att avgifterna
beror av abonnerad volym. Avgifter för dragvägar och hissar minskar tid för manuell
hämtning och därmed tomgångskörning.
Genom viktavgiften ges göteborgarna ett incitament till att hålla nere sin konsumtion och
därmed sin avfallsvikt och på så sätt minska sin miljöbelastning. Ett villahushåll som
minskar sina restavfallsmängder med 30 procent jämfört med ett genomsnittshushåll (från
254 kg/år till 178 kg/år) kan spara 166 kr per år.
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Bedömning ur social dimension

Vissa hushåll kan drabbas av viktavgiften och ha svårare att sortera än andra beroende på
möjligheten eller förmågan att till exempel ta sig till återvinningsstationer eller
återvinningscentraler. För boende i flerbostadshus ingår sophämtning i
hyran/avgiften och jämnar ut sig mellan olika hushåll med olika mycket avfall och den
fördelningen innebär att effekten på enskilda hushåll blir mindre i flerbostäder.

Bilaga

Kretslopp och vattennämndens handlingar 2021-09-15 § 177

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande

3 (9)

Ärendet

Kretslopp och vattennämnden beslutade 2021-09-15 § 177 att översända nämndens beslut
om förslag till avfallstaxa att gälla från och med den 1 januari 2022, för fastställande i
kommunfullmäktige. Enligt nämndens reglemente ska nämnden föreslå en detaljerad
avfallstaxa som därefter ska beslutas av kommunfullmäktige.
I ärendet föreslås att kommunfullmäktige förklarar kretslopp och vattennämndens
uppdrag 2019-11-13 § 4 om fria besök på återvinningscentralerna samt nämndens
uppdrag 2020-04-16 § 27 om en utvärdering av tolv fria besök och de åtgärder som
vidtagits för att minska de risker nämnden har identifierat med helt fria besök, som
fullgjorda.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige ska fastställa avfallstaxa enligt Miljöbalkens 27 kapitel.
Avfallstaxan ska finansiera avfallsverksamheten enligt självkostnadsprincipen.
Kommunfullmäktige bör fatta beslut i ärendet senast 9 december 2021 för att taxan ska
kunna gälla från och med den 1 januari 2022. Om inget beslut i ärendet tas fortsätter
nuvarande taxa att gälla.
Göteborgs Stads avfallsplan 2021 - 2030 beslutades av kommunfullmäktige 2020-12-10
§18. Syftet med avfallsplanen är att förebygga avfall och utveckla hanteringen av det
avfall som trots det uppstår. Miljöstyrande taxa är ett verktyg för att nå målen om
avfallsminimering och en ökad grad av sortering.
Kretslopp och vattennämnden beslutade 2021-04-22 § 71 att översända
verksamhetsnominering 2022 (2023 - 2024) till kommunstyrelsen. Nämndens
verksamhetsnominering innehöll material samt förslag om ökade taxeintäkter för avfall år
2022 för att täcka verksamhetens nödvändiga kostnader.
Kretslopp och vattennämndens förslag till avfallstaxa från 2022
Kretslopp och vattennämnden baserar sitt förslag till taxa 2022 på ett bedömt behov av
intäktsökningar från taxor för att täcka verksamhetens nödvändiga kostnader.

Nämnden föreslår en genomsnittlig höjning av avgifterna med 8 procent för ett
normalhushåll. Dock bedöms inte höjningen täcka kostnadsökningen för 2022 utan
mellanskillnaden om 25 mnkr kommer att minska skulden till abonnenterna, som byggts
upp över flera år.
Nämndens ökade kostnader 2022 förklaras med tre orsaker: Kostnader för ansvar för
returpapper tillkommer, miljöskatter på förbränningen höjs och tidigare års
kostnadsökningar har inte kompenserats med taxeintäkter. Nämnden understryker att
pandemin gör underlaget för beräkningarna ovanligt osäkert. Avtal för insamling av
returpapper till återvinningscentralerna är inte klara, varför kostnaderna baseras på
uppskattningar från eventuella leverantörer. Formellt prissamråd med Renova AB
gällande höjda behandlingskostnader har inte hållits ännu, vilket bidrar till osäkerheten i
beräkningarna.
Utöver de generella höjningarna föreslår kretslopp och vattennämnden bland annat följande
förändringar i avgiftstaxan:
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Kommunens nya uppdrag avseende returpapper medför ett flertal nya avgifter för
insamling av returpapper från flerbostadshus och verksamheter vilka föreslås regleras
i taxan.
Den extra avgiftsökningen för sommartjänster som påbörjades 2018 föreslås fortsätta
under 2022 för att under 2023 övergå till att ingå i de generella höjningarna.
Containerhämtning inklusive central sopsug. Avgiften består av viktavgift och
transportavgifter för leverans och tömning.
Avgifterna för felsortering av matavfall från underjordsbehållare föreslås förändras.
Behållarna med mindre sorteringsavvikelse kommer tömmas trots felsortering mot en
avgift.
Antalet hämtningar av trädgårdsavfall i kärl ökas för att bättre följa växtsäsongen
efter önskemål från kunderna och i samband med detta justeras även avgiften.
De tolv fria besöken utökas till helt fria besök till återvinningscentralerna, enligt
uppdrag från kommunfullmäktige.

Ambitionsnivå avseende leverans och utveckling av service och miljöhänsyn föreslås
bibehållas.
Skuld till abonnent
Under 2020 beslutade kommunfullmäktige om en redovisningsteknisk förändring för
kretslopp- och vattennämnden, vilket innebär att nämnden från och med bokslut 2020 inte
längre har ett eget kapital utan att nämndens ansvar är att tillse att skuld till abonnenterna
regleras i enlighet med lagstiftarens ambitioner. Taxeförslaget 2022 visar en minskning
av skuld till abonnent om 25 mnkr för 2022 vilket skulle innebära att skulden till stor del
är reglerad vid utgången av 2022.

Nedanstående tabell visar på raden ”varav taxor och avgifter” själva höjningen av
intäkterna från avfallsavgifterna. ”utjämning av skuld till abonnenter” är likvärdigt med
verksamhetens resultat för året. ”Skuld till abonnent vid årets slut” är den kvarvarande
skulden till abonnenterna (tidigare eget kapital).
tkr

Verksamhetens intäkter

Preliminär
budget 2022

Indikation för
2021

Nomineringar
2022

535 800

496 110

543 386
522 160

Varav taxor och avgifter

520 600

482 000

Övriga
verksamhetskostnader
Personalkostnader
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
OH
Finansiella kostnader
Utjämning av skuld till
abonnenter
Skuld till abonnenter vid
årets slut

-497 500

-466 471

-24 900
-522 400
-7 500
-28 000
-3 000

-34 560
-491 031
-7 425
-24 328
-2 870

-524 160
-7 344
-26 549
-3 060

-25 100

-29 544

-17 727

2 282

27 382
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Kundpåverkan
För 2022 bedöms ökningen för avgifterna uppgå till åtta procent för typhushållen, när
intäkten ökar med åtta procent, med en bibehållen restavfallsvikt hos hushållen. För
hushåll som minskar sin restavfallsvikt i samma nivå som snittgöteborgaren gjorde
mellan 2019 och 2020 minskar sin kostnadsökning och uppgår till cirka 6,5 procent.

Förslaget skulle innebära följande förändringar för exempelhushåll i Göteborg:
Avfallsavgift för exempelhushåll med avfallssortering (ca 70 procent av hushållen)
Årsavgift kr/år
Småhus kr/år
2021
2022

1 927 kr
2 077 kr

Lägenhet kr/år
1 442 kr
1 559 kr

Ökning mellan åren
Småhus kr/år
Lägenhet
kr/år
150 kr

117 kr

Exempelhushållet i småhus har ett 190 liters restavfallskärl med hämtning var 14:e dag och lämnar 254 kg/år
samt en matavfallssäck med hämtning en gång i vecka. Exempelhushållet i flerbostadshuset är ett av 30 hushåll,
som delar på 4 st 600 liters restavfallskärl och 2 st 140 liters matavfallskärl med hämtning varje vecka och har
25 meter dragväg och lämnar 260 kg avfall per hushåll.

Avfallsavgift för exempelhushåll utan matavfallssortering (ca 30 procent av
hushållen)
Årsavgift kr/år
Ökning mellan åren
Lägenhet kr/år
Småhus kr/år
Lägenhet
Småhus kr/år
kr/år
2 548 kr
2021
2 492 kr
2 752 kr
197 kr
205 kr
2022
2 689 kr

Exempelhushållet i småhus har ett 190 liters kärl för blandat avfall med hämtning var 14:e dag och lämnar
386 kg/år. Exempelhushållet i flerbostadshuset är ett av 30 hushåll, som delar på 6 kärl á 600 liter för blandat
avfall med hämtning varje vecka och har 25 meter dragväg och lämnar 419 kg avfall per hushåll.

För att sätta ovan föreslagna belopp i ett sammanhang har kretslopp och vattennämnden
undersökt vilka avgifter andra större svenska kommuner samt några grannkommuner har
för motsvarande avfallshantering för 2021.
För exempelhushållet som sorterar ut matavfall och bor i småhus placerar sig Göteborg i
det lägre spannet för närmast jämförbara tjänster i förhållande till andra större svenska
kommuner. I vissa av kommunerna inkluderas även insamling av förpackningsavfall i
avgiften (4-fack) för småhus, så tjänsterna är inte helt likvärdiga. Eftersom hushållen inte
kan välja billigare tjänster utan insamling av förpackningar så ger det ändå en möjlighet
att jämföra hushållens kostnader.
Motsvarande för exempelhushållet i lägenhet som sorterar ut matavfall visar även den att
Göteborgs avgifter placerar sig i det lägre spannet. Här skiljer sig inte servicen på tjänsten
lika mycket, däremot kan den inkluderade avgiften för dragväg i exemplet utgöra en olika
stor del av kostnaden. Exempelhushållet är valt ur en jämförande studie som
branschorganisationen Fastighetsägarna genomför (Nils Holgerssonstudien) och som ofta
används för att jämföra kommuners olika avgifter.
Ekonomiska osäkerheter och risker
De osäkerheter och risker som nämnden lyfter är bland annat införandet av fria besök för
göteborgare. Det finns en risk att verksamheter använder privata fribesök istället för
verksamhetskort som faktureras. Omfattningen är svår att bedöma, men beräknas uppgå
till cirka en halv miljon kronor i lägre intäkter om faktureringen av verksamheter minskar
med 7 procent.
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Enligt nämndens förslag har Renova AB aviserat höjda behandlingskostnader bland annat
utifrån att kostnaderna för utsläppsrätter fördubblats sedan 2020, men ett formellt
prissamråd har inte hållits ännu. Detsamma gäller beräkningar för de kostnader som följer
av ansvaret för returpapper. Avtal är inte klara så kostnaderna i förslaget baseras på
uppskattningar från eventuella leverantörer för insamling av returpapper.
Nämnden uttrycker även att pandemin och de restriktioner som den inneburit gör
underlaget för beräkningarna ovanligt osäkert.
Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden om besök på återvinningscentraler
I kommunfullmäktiges budget 2020 (2019-11-13 § 4) fick kretslopp och vattennämnden i
uppdrag att införa fria besök på återvinningscentraler (ÅVC).

Kretslopp och vattennämnden beslutade 2020-01-16 § 8 att föreslå kommunfullmäktige
att avfallstaxan ändras från sex till tolv fria besök per kalenderår för de som har rätt till
fria besök (privatpersoner och vissa mindre företag). Kommunfullmäktige beslutade
2020-04-16 § 27 att tillstyrka nämndens förslag om tolv fria besök som började gälla 1
juni 2020. Kommunfullmäktige beslöt samtidigt att kretslopp och vattennämnden senast
den 30 juni 2021 skulle återkomma med en utvärdering av tolv fria besök samt de
åtgärder som vidtagits för att minska de risker nämnden har identifierat med helt fria
besök.
Kretslopp och vattennämnden har 2021-09-15 § 177 beslutat om förslag till avfallstaxa
2022. I avfallstaxan regleras bland annat besök på ÅVC och nämnden föreslår
kommunfullmäktige att helt fria besök införs för de som är berättigade till det. Nämnden
gör också en återrapportering till kommunfullmäktige av nämndens utvärdering av tolv
fria besök samt de åtgärder som nämnden vidtagit för att minska de risker som
identifierades med helt fria besök.
Nämndens förslag till avfallstaxa från 2022 innebär att alla registrerade ÅVC-kunder som
är privatpersoner får obegränsat antal fria besök på ÅVC, mot tidigare tolv fria besök,
med motivering att det är enligt uppdrag till nämnden från kommunfullmäktiges budget
2020 (2019-11-13 § 4). Nämndens handling beskriver mer i detalj vilka som är
berättigade till fria besök. Vissa juridiska personer föreslås få sex fria besök per år.
Bedömningen är att fria besök kan ge effekter som att fler företag använder privatkort för
att undslippa kostnader för ÅVC-besök, den ekonomiska risken värderas till ca 0,5 mnkr.
Fria besök kan medföra högre service gentemot kunden samt mer trafik när hushåll
nyttjar möjligheten att lämna grovavfall oftare än tidigare, men troligen kommer inte
mängderna att påverkas.
En utvärdering visar att antalet besök procentuellt har ökat under januari - maj 2021 (tolv
fria besök) jämfört med motsvarande period 2020 (sex fria besök). Det är inte någon
avvikande förändring jämfört med motsvarande perioder tidigare år. Dessutom har
besöksantalet troligen påverkats av pandemin och det är sammanfattningsvis svårt att dra
några slutsatser av förändringarna.
Det finns inget som tyder på en ökad omfattning av utlåning av privatkort till
verksamheter efter införandet av tolv fria besök, nämndens bedömning baseras på att
antalet fakturerade besök på ÅVC från verksamheter har ökat.
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Åtgärder har vidtagits för att minska de risker som tidigare har identifierats med helt fria
besök. Körkort kommer att kunna användas som passerkort från årsskiftet 2021/2022. En
identifiering med körkort bedöms minska risken för att verksamheter lånar privata ÅVCkort. Det kan finnas en risk i att helt fria besök medför att anställda inte ser några
nackdelar i att använda sina privata kort för arbetsgivarens räkning. Hur förbättrad
kontering samt åtgärder som information och instruktioner har fallit ut har inte närmare
kommenterats i nämndens handling. Nämnden kommer i sin ordinarie uppföljning av
avfallsverksamheten att fortsätta uppföljningen av antalet besök och avfallsmängder på
ÅVC.

Stadsledningskontorets bedömning
Förslag till Avfallstaxa
Nämndens förslag innebär att taxeintäkterna för avfallsverksamheten inte täcker
kostnaderna för verksamheten för 2022, därmed föreslås en reglering av skulden till
abonnenterna om 25 mnkr. Detta innebär att skuld till abonnent i stort sett skulle vara
reglerad vid utgången 2022. Stadsledningskontoret konstaterar att nämndens skuld till
abonnent har varit hög de senaste åren. Nivån har inte varit planerad utan det har varit till
följd av att avgifterna överstigit kostnaderna i verksamheten. Nämnden har tidigare haft
en tendens att överskatta sina kostnader och därför är det positivt att intäkterna
understiger de prognostiserade kostnaderna enligt nämndens taxeförslag.

Stadsledningskontoret saknar resonemang avseende strategier eller inriktningar för att
styra kostnadsutvecklingen i förhållande till osäkerheter, ambitionsnivå och generella
effektivitetsmål. Avfallstaxan blir istället ett verktyg för att hantera kostnadsutvecklingen.
För att sätta avfallsavgiften i ett sammanhang har nämnden i sitt förslag undersökt hur
Göteborgs avgiftsnivå förhåller sig i jämförelse med större svenska kommuner samt
några grannkommuner. Jämförelsen visar att Göteborg placerar sig i det lägre spannet för
båda exempelhushållen. Även om tjänsterna inte är helt likvärdiga så ger jämförelsen en
möjlighet att jämföra hushållens kostnader, vilket är positivt.
Sammantaget bedömer stadsledningskontoret att avgiftsökningar är befogade inom
nämndens avfallsverksamhet och instämmer i nämndens bedömning om att taxans
höjning inte bör motsvara kostnadsökningarna i övrigt, eftersom skuld till abonnent ska
regleras. Kontoret gör därmed ingen annan bedömning än nämnden när det gäller den
generella höjningen av avfallstaxan med 8 procent. Stadsledningskontoret har däremot
svårt att avgöra om nivån och takten är rimliga och ändamålsenliga då det saknas
alternativa kostnadsscenarior.
Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden om besök på återvinningscentraler
Stadsledningskontoret konstaterar att nämnden i linje med kommunfullmäktiges budget
2020 föreslår helt fria besök på ÅVC, för de som är berättigade till fria besök.

Stadsledningskontoret konstaterar att nämnden har gjort utvärderingar och bedömningar
av de utökade fria besöken, som infördes juni 2020. Antal ökade besök och fakturerade
verksamhetsbesök har utvärderats. Pandemin har pågått under den tid som de utökade fria
besöken infördes och nämnden konstaterar svårigheter att dra några slutsatser kring
antalet besök hos ÅVC. Nämnden kommer att i sin ordinarie uppföljning att fortsätta följa
upp antalet besök och avfallsmängder på ÅVC.
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Stadsledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige förklarar nämndens uppdrag om
fria besök på återvinningscentralerna samt nämndens uppdrag om en utvärdering av tolv
fria besök och de åtgärder som vidtagits för att minska de risker nämnden har identifierat
med helt fria besök, som fullgjorda.

Magnus Andersson

Eva Hessman

Ekonomidirektör

Stadsdirektör

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande

9 (9)

Kretslopp och vattennämnden

Utdrag ur protokoll
Sammanträdesdatum: 2021-09-15

§ 177 0313/21

Förslag till avfallstaxa 2022 samt återrapportering av
uppdrag från kommunfullmäktige avseende ÅVC-besök
Beslut
1. Kretslopp och vattennämnden beslutar att återrapportera avseende ÅVCbesök i enlighet med detta tjänsteutlåtande.
2. Kretslopp och vattennämnden anser härmed uppdragen från
kommunfullmäktige avseende ÅVC-besök som fullgjorda.
3. Kretslopp och vattennämnden beslutar att föreslå bilagd avfallstaxa från
2022 och översända till kommunstyrelsen.
Tidigare behandling
Information i ärendet lämnades vid Kretslopp och vattennämndens sammanträde
2021-08-25, § 156.
Handling
Förvaltningen har 2021-09-05 upprättat ett tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.
Till sammanträdet föreligger ett tilläggsyrkande från M, L och C, bilaga 2.

Yrkanden
Ordföranden Claes Johansson (M) yrkar bifall till eget yrkande.
Jöran Fagerlund (V) och Peter Danielsson (D) ställer sig bakom yrkandet från M,
L och C.
Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden bifaller yrkandet från M, L och C.
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Protokollsanteckning
Jöran Fagerlund (V), Ali Yaghoubvand (MP), Kerstin Brunnström (S) Cajsa
Ottesjö (Fi) antecknar följande till protokollet:
Fullmäktige har gett nämnden i uppdrag att införa fria besök på
återvinningscentralerna. Vi menar att det är en dålig inriktning.
Förvaltningen skriver: ”De senaste åren har antalet kortinnehavare som genomfört
6–12 besök legat kring 3 000 per år, när dessa besök fakturerats. Under 2020,
genomförde ungefär 11 000 kortinnehavare 6–12 besök. Det är dessa
kortinnehavare (utgör 2 procent av kortinnehavarna) som fått en ökad service när
antalet fria besök ändrades. De allra flesta kortinnehavarna (ca 200 000) genomför
0–6 besök per år. Inga besök är vanligast, 1 besök näst vanligast och så vidare.”
Vi finner det orättvist att majoriteten av taxebetalarna ska subventionera de få
med stora behov av att lämna sitt avfall.
Fria besök riskerar att göda kriminalitet, svartarbete och onödiga bilresor. Det är
stor risk att trängseln och köer på ÅVC ökar med minskad nöjdhet och att fler
väljer att slänga återvinningsbart material i restavfallet.
Eftersom fullmäktige beslutar om taxorna och styr verksamheten kan vi inte
föreslå nämnden att gå emot fullmäktige i denna fråga och vi röstar för
förvaltningens förslag trots att det innehåller förslaget om fria besök på ÅVC.
Protokollsutdrag skickas till
Kommunstyrelsen
Dag för justering

2021-09-15

Vid protokollet
Sekreterare

________________________

Emilia Dahlstedt
Ordförande

Justerande

________________________

________________________

Claes Johansson

Kent Vahlén
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2021-09-15
Dnr 0313/21
m,l,c Yrkande ärende 11. Förslag till avfallstaxa 2022
För att förtydliga föreslår vi en tilläggsatt-sats till ärende 11.
Vi yrkar att nämnden:
Bifaller förvaltningens förslag till beslut
och
anser härmed uppdragen från kommunfullmäktige avseende ÅVC-besök som
fullgjorda.

Kretslopp och vatten

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2021-09-05
Diarienummer 0313/21

Strategisk samordning
Ann-Louise Eliasson
Telefon: 031-368 27 75
E-post: ann-louise.eliasson@kretsloppochvatten.goteborg.se

Beslut om förslag till avfallstaxa 2022 och återrapportering avseende ÅVC-besök
Förslag till beslut
1. Kretslopp och vattennämnden beslutar att återrapportera avseende ÅVCbesök i enlighet med detta tjänsteutlåtande.
2. Kretslopp och vattennämnden beslutar att föreslå bilagd avfallstaxa från
2022 och översända till kommunstyrelsen.
3. Paragrafen justeras härmed omedelbart.

Sammanfattning
Kretslopp och vattennämnden har att besluta om förslag till avfallstaxa från 1 januari 2022 samt om återrapportering avseende antal besök vid återvinningscentralerna. Nämnden informerades 2021-08-25 § 156. Nämndens taxeförslag enligt
detta beslut skickas till kommunstyrelsen. Taxan fastställs i kommunfullmäktige.
Förslaget utgår från nämndens nomineringar 2021-04-22 § 71 där intäktsramen för
avfallstaxan föreslås ökas med sex till åtta procent mellan 2021 och 2022.
Utifrån intäktsutvecklingen 2021 och pågående budgetarbete för 2022 föreslår förvaltningen åtta procents ökning av taxeintäkterna för 2022. Detta förväntas ge
en återbetalning av skulden till abonnenterna på ca 25 miljoner kronor 2022. Tre
orsaker motiverar höjningen: kostnader för ansvar för returpapper tillkommer, miljöskatter på förbränningen höjs och tidigare års kostnadsökningar har inte kompenserats med taxeintäkter. Ambitionsnivå avseende leverans och utveckling av service
och miljöhänsyn föreslås bibehållas. Pandemin gör underlaget för beräkningarna
ovanligt osäkert. 2021 förväntas avfallsavgifterna ge en total intäkt på 482 miljoner.
Volymförändringen och avgiftshöjningarna nästa år förväntas tillsammans ge en
taxeintäkt på 520,6 miljoner kronor under 2022 med förslaget.
Vissa avgifter och texter i taxan föreslås förändras eller tillkomma, till exempel:
högre procentuell höjning av viktavgiften än av volymavgifterna för att bibehålla
intäktsandelen på 30 procent, fria besök till återvinningscentralerna införs enligt
beslut i kommunfullmäktiges budget och nya avgifter för hämtning av returpapper.
För ett genomsnittligt hushåll innebär detta förslag kostnadsökningar på knappt åtta
procent. För ett genomsnittligt småhus där man sorterar ut matavfall är det 150 kr
per år och för motsvarande lägenhetshushåll är det 117 kr per år.
Kretslopp och vatten

Marianne Erlandson
Förvaltningsdirektör
Bilaga: Förslag till avgifter för avfallshantering 2022
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Ärendet
Kretslopp och vattennämnden har att besluta om förslag till avfallstaxa från 2022
och om återrapportering av uppdraget avseende besök vid återvinningscentralerna
(KF 2020-04-16 § 27). Nämnden beslutade i verksamhetsnomineringarna 2021-0422 § 71 att rekommendera en intäktsram för avfallstaxan som detta förslag baseras
på. Nämnden informerades om ärendet i augusti. Ärendet översänds till kommunstyrelsen och fastställande av taxan sker i kommunfullmäktige.

Beskrivning av ärendet
Enligt miljöbalken får intäkter från avfallstaxans avgifter finansiera avfallsverksamhetens kostnader och ska ske enligt självkostnadsprincipen. Avfallstaxan ska
fastställas av kommunfullmäktige.
Enligt riktlinjen för Göteborgs Stads styrande dokument hör avfallstaxan till kategorin styrande dokument som utgör ”Kommunala föreskrifter” i form av ”Normgivning mot enskild”. Även i denna riktlinje framgår att avgiften ska fastställas av
Kommunfullmäktige.
I underlaget för verksamhetsnomineringarna (2021-04-22 § 71) redovisades förväntade förändringar och dess ekonomiska konsekvenser samt påverkan skulden till
abonnenterna. Kretslopp och vattennämnden ska nu utifrån denna ram ta fram förslag till hur taxeintäkterna ska fördelas som avgifter för olika tjänster och brukare.
I detta ärende tas hänsyn till utvecklingen hittills under 2021 och pågående budgetarbete för 2022.
Årets inrapporterade prognoser för avfallsverksamhetens 2021 har under årets gång
visat på en intäkt som ligger mellan 33 och 35 mnkr lägre än kostnaden jämfört med
budgetens 30 mnkr. För närvarande visar bokföringen en indikation på att årets underskott hamna kring 30 mnkr. En ny prognos görs utifrån augusti månad. Ett underskott för 2021 på 30 mnkr som återbetalas till abonnenterna skulle ge en ingående skuld till brukarna för 2022 på drygt 27 miljoner kronor.
Då avfallstaxan ska finansiera avfallsverksamheten enligt självkostnadsprincipen
bör ett nollresultat eftersträvas varje år och om ett överskott byggs upp på grund av
ett överuttag av avfallsavgifter ska denna skuld till brukarna återställas. Därför föreslås i detta ärende en taxeintäkt som inte täcker kostnaderna för 2022 utan ger en
återbetalning av större delen av skulden till abonnenterna.
Verksamhetens kostnader kommer redovisas mer detaljerat i förvaltningens förslag
till budget under hösten 2021. Budgeten kommer baseras på taxeintäkter enligt detta
ärende och förutsätter att de avgifter som föreslås här gäller från 1 januari 2022.
I kommunfullmäktiges budget för 2021 beslutades att fria besök ska införas på återvinningscentralerna, vilket inkluderats i detta förslag. Även förslag till återrapportering av uppdraget från kommunfullmäktige om utvecklingen av inpasseringssystemet till återvinningscentralerna ingår i detta ärende.

Förvaltningens bedömning
Förslag till intäktsförändring

I verksamhetsnomineringarna föreslogs en återbetalning till abonnenterna på 18
mnkr och en taxeintäktshöjning på 6–8 procent. Sedan dess har Renova aviserat
höjda behandlingskostnader bland annat utifrån att kostnaderna för utsläppsrätter
fördubblats sedan 2020, men ett formellt prissamråd har inte hållits ännu. Dessutom
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ger fortsatt pandemipåverkan lägre intäkter än budgeterat. I övrigt överensstämmer
bedömningen mellan detta ärende och nomineringarna.
Förvaltningen föreslår utifrån de ökade kostnader som förutspås att återbetalningen
ökas till 25 mnkr och utifrån att pandemin ger lägre intäkter än förväntat att hela
det föreslagna taxeutrymmet används, det vill säga en taxeintäktsökning med 8 procent.
Ett alternativ med 8 procents höjning, men där återbetalningen ligger kvar på de
knappt 18 mnkr som aviserades i nomineringarna har inte utretts närmare, men innebär att avfallsverksamheten skulle behöva spara in drygt 7 mnkr jämfört med den
planerade ambitionen för 2022. Eftersom beställningar inom tilldelningarna till Renova AB redan genomförts (juni 2021) skulle det kräva omförhandlingar av uppdragen och ge en minskad servicenivå alternativt skulle egna personalminskningar
ske inom långsiktig planering och utveckling. Exempel på minskad service som
skulle kunna ge en besparing i denna storleksordning samtidigt som uppdraget utförs enligt lagkrav och med hämtning enligt avfallsföreskrifterna skulle kunna vara
att minska tillgängligheten till grovavfallsservice (minskade öppettider vid ÅVC,
avveckla återvinningspråmen) eller minskat kundstöd (lägre tillgång till stöd för
förvaltare av flerbostadshus). Ett annat alternativ skulle vara att minska bemanningen inom planerings- och utvecklingsområdet. Detta alternativ ger avvecklingskostnader och skulle troligen endast ge en kortsiktig besparing. Samtliga besparingsalternativ skulle innebära en sänkt ambitionsnivå jämfört med dagens ambitionsnivå och därmed minskade möjligheter att nå avfallsplanens mål och att upprätthålla kvalitet i leveranser och rapporteringar.
Från 2022 tillkommer ansvar för returpapper utifrån regeringens beslut i slutet av
2020. Utifrån kunskapsläget just nu är de tillkommande kostnaderna med bibehållen servicenivå 8 mnkr för 2022. Avtal för insamling vid återvinningsstationerna är
inte klara, så kostnaderna baseras på uppskattningar från eventuella leverantörer.
Med en indikation för taxeintäkten 2021 efter juli på 482 mnkr (mot budgeterade
488 mnkr) innebär det att en intäktsökning för taxorna behöver vara 8 procent för
att ge en taxeintäkt strax under den nominerade (520,6 mnkr mot nominerade 522,2
mnkr).
Tidplanen för taxebesluten innebär att beräkningarna behöver göras innan det finns
ett delårsresultat för augusti och innan prissamråd hållits med Renova. Resultatet
från 2020 och 2021 är ett sämre beslutsunderlag inför nästa år än vad som brukar
vara fallet utifrån att utvecklingen påverkats av pandemin och de restriktioner som
den inneburit.
Sammantaget innebär ovanstående följande resultaträkning, där indikation för prognos 2021 utifrån resultatet till och med juli och preliminär budget 2022 baserad på
verksamhetsnomineringarna, indikation 2021 och de tillkommande behandlingskostnader Renova indikerat.
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Preliminär budget 2022 Indikation för 2021 Nomineringar 2022

Verksamhetens intäkter
Varav taxor och avgifter
Övriga verksamhetskostnader
Personalkostnader
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
OH
Finansiella kostnader
Utjämning av skuld till abonnenter
Skuld till abonnenter vid årets slut

535 800

496 110

543 386

520 600

482 000

522 160

-497 500

-466 471

-24 900

-24 560

-522 400

-491 031

-524 160

-7 500

-7 425

-7 344

-28 000

-24 328

-26 549

-3 000

-2 870

-3 060

-25 100

-29 544

-17 727

2 282

27 382

Förslag avseende generella avgiftsförändringar från 2022

I bilagan visas förvaltningens förslag till samtliga avgifter från 1 januari 2022. Viktavgiften föreslås höjas med knappt tio procent och alla övriga avgifter med sju procent, med vissa specifika undantag enligt nedan. Det innebär att viktavgiften föreslås höjas från 2,19 kr/kg (inkl. moms) till 2,40 kr/kg (inkl. moms). Avgifterna i
södra skärgården, där ingen specifik viktavgift per kund tas ut, har i förslaget räknats upp med 8 procent för att motsvara kombinationen av tio och sju procent för
övriga områden. I genomsnitt ger förslaget avgiftsökningar på 8 procent för typhushåll med bibehållna avfallsmängder, medan hushåll som minskar sina restavfallsmängder i samma utsträckning som en medelgöteborgare gjorde mellan 2019 och
2020 får en avgiftsökning på 6,5 procent.
Tillsammans med svagt ökande antal abonnemang och något minskande restavfallsmängder 2022 innebär detta en intäktsökning med 8 procent.
Förslag avseende specifika avgiftsförändringar från 2022

De avsnitten som beskrivs nedan och berörs av specifika avgiftsförändringar har
getts en gul bakgrundsfärg i bilagan.
Fria besök vid återvinningscentralerna inklusive återrapportering till kommunfullmäktige

I enlighet med beslutet i kommunfullmäktiges budget att införa fria besök på återvinningscentralen (ÅVC), föreslås att alla registrerade ÅVC-kunder som är privatpersoner ges obegränsat antal besök. Under rubriken avgift för återvinningscentraler i bilagan (avsnitt 9) ändras antalet fria besök från 12 till obegränsat antal för
vuxna kommunmedlemmar. Texten revideras med en tydligare beskrivning av när
besök ska registreras och vilka besök som debiteras och inte.
Besökare behöver fortfarande vara registrerade i ÅVC-registret och registrera sitt
besök i inpasseringssystemet, men till skillnad mot taxan för 2021 så är inte antalet
besök begränsade till 12 per år. Vissa besök är undantagna från registrering och det
är när man reser till återvinningscentralen utan bil eller endast lämnar material till
producentansvar, återbruk eller farligt avfall (endast privatpersoner får lämna farligt
avfall inklusive elavfall).
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Förvaltningen föreslår att det är följande kunder som berättigas fria besök:
1. personer över 18 år som är skrivna i Göteborg eller
2. personer som inte är skrivna i Göteborg, men som är nyttjanderättshavare i
Göteborg (för permanent eller fritidsboende) där de är registrerade som
kund för ett aktivt abonnemang för sophämtning för småhus för helår eller
sommarperiod eller
3. personer som är skrivna i andra kommuner som under sex månader får fria
besök i samband med att de städar ur ett dödsbo efter en privatperson som
varit skriven inom Göteborg (vilket behöver intygas)
4. organisationer inom ideell secondhand verksamma i Göteborg.
Alla verksamheter och andra juridiska personer, som till exempel föreningar, kan
ha ett ÅVC-kort, men föreslås inte få fria besök. För verksamheter eller andra organisationer (juridiska personer) som har ett avfallsabonnemang hos Kretslopp och
vatten föreslås sex fria besök per år och hämtställe ingå. Juridiska personer utan
avfallsabonnemang får betala från första besöket. Undantaget är organisationer i
Göteborg inom ideell secondhand som enligt ovan även fortsättningsvis ges fria
besök.
Förvaltningen bedömer att förändringen kan ge följande effekter, vilket också beskrivits i tidigare underlag (dnr 0375/19):
•
•
•

Fler företag som använder privatkort för att undslippa kostnader, den ekonomiska risken bedöms till ca 0,5 mnkr
Högre service, då man oftare kan bli av med och sortera sitt grovavfall utan
att oroa sig för att besöken ska ta slut
Mer trafik när hushåll nyttjar möjligheten att lämna grovavfall oftare än tidigare, men troligen påverkas inte mängderna.

För att underlätta administrationen kommer även körkort att kunna användas som
passerkort från årsskiftet. De gamla ÅVC-korten kommer finnas kvar parallellt och
nya behövs till exempel för verksamheter. Förvaltningen bedömer som tidigare att
en övergång till identifiering med körkort minskar risken för att verksamheter lånar
privata ÅVC-kort. Med fria besök är däremot nackdelarna för företagens personal
att använda sina privata kort små. Ett mindre företag kan då förlita sig på att anställda använder sina privata kort. Förvaltningen fortsätter att följa upp antalet besök och avfallsmängder på återvinningscentralerna inom den ordinarie verksamhetsuppföljningen. Samtidigt föreslås den administrativa avgiften som tagits ut för
att få ett ersättningskort när man förlorat sitt ÅVC-kort att tas bort. Eftersom det
blir möjligt att använda körkort räknar förvaltningen med att denna administration
kommer minska kraftigt.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-16 § 27 att Kretslopp och vattennämnden
ska återkomma senast den 30 juni 2021 med en utvärdering av tolv fria besök samt
de åtgärder som vidtagits för att minska de risker nämnden har identifierat med helt
fria besök. Denna återrapportering avsåg att utgöra underlag för fortsatta beslut om
fria besök, men har genom kommunfullmäktiges budgetbeslut om att införa fria
besök till viss del spelat ut sin roll.
En utvärdering visar att besöken för perioden januari till maj 2021 varit 11 procent
fler än under motsvarande period 2020 (innan 12 fria besök infördes) trots att vissa
besök inte kunde räknas i samband med byte av passersystem. Motsvarande ökning
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för samma period mellan 2019 och 2020 var 15 procent och 9 procent mellan 2018
och 2019, utan att antalet fria besök ändrades. Förändringen avviker därmed inte
från tidigare registrerade förändringar. Dessutom har besöksantalet troligen påverkats av pandemin varför det är svårt att dra några slutsatser av förändringarna.
De senaste åren har antalet kortinnehavare som genomfört 6–12 besök legat kring
3 000 per år, när dessa besök fakturerats. Under 2020, genomförde ungefär 11 000
kortinnehavare 6–12 besök. Det är dessa kortinnehavare (utgör 2 procent av kortinnehavarna) som fått en ökad service när antalet fria besök ändrades. De allra flesta
kortinnehavarna (ca 200 000) genomför 0–6 besök per år. Inga besök är vanligast,
1 besök näst vanligast och så vidare.
Antalet ÅVC-besök som fakturerades verksamheter ökade mellan 2019 och 2020.
Det totala antalet besök som fakturerades låg på samma nivå båda åren. Det är troligt att en del av besöken som registreras på privata kort egentligen utförs av verksamheter, men det går inte att se i statistiken. Eftersom antalet fakturerade verksamhetsbesök ökar finns det inget som tyder på att omfattningen av kortutlåningen
skulle ha ökat efter införande av tolv fria besök.
Returpapper

Ett flertal nya maximala avgifter för insamling av returpapper från flerbostadshus
och verksamheter föreslås regleras i taxan.
Idag anlitar flerbostadshus och verksamheter valfri entreprenör för insamling av
returpapper, men i och med att avfallet får kommunalt insamlingsansvar från 2022
får insamlingen endast utföras av kommunen eller den som kommunen anlitar. För
att ge en smidig övergång till en insamling under kommunalt ansvar kommer Kretslopp och vatten anlita utförare genom ett auktorisationsförfarande för denna insamling. Insamling vid återvinningsstationerna tas också över av kommunerna,
men regleras inte i taxan.
Avgift för hämtning kommer regleras i avtal mellan kund och utförare, men får
maximalt uppgå till de avgifter som föreslås i bilagd taxa och ska erläggas direkt
till utföraren. De maximala avgifterna som föreslås är i nivå med vad returpappersinsamlingen kostar för kunderna idag och med dagens insamling av restavfall.
Avgiften kommer därför inte utgöra ett hinder för att börja sortera, men heller inte
ett starkt incitament för kunderna. Dagens utförare kan ansöka om auktorisation.
Då kan deras kunder fortsätta få insamling trots förändrad ansvarsfördelning och
befintliga resurser i form av kärl, insamlingsfordon, kundregister och nycklar som
dagens utförare förfogar över kan fortsätta att nyttjas.
På sikt kommer huvuddelen av returpappersinsamlingen hos dessa kunder ingå i de
geografiska insamlingsavtal som upphandlas eller direkttilldelas, enligt nämndens
beslut 2021-03-17 § 52. Då kommer avgiften istället erläggas till Kretslopp och
vatten och kan subventioneras av andra avgifter inom avfallsverksamheten om så
önskas.
Insamlingen kommer inte vara obligatorisk att använda utan är en frivillig tjänst
med hög servicenivå som utgör ett komplement till den service som erbjuds vid
återvinningsstationerna.
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Sommartjänster

Fortsatt extra avgiftsökningar för sommartjänster föreslås. Den korrigering som påbörjades i taxan för 2018 föreslås fortsätta och avslutas i och med detta förslag.
Sommarhämtning höjs mer än genomsnittet.
Höjningen föreslås till 17 procent för den fasta sommaravgiften för småhus och
fritidshus. Detta påverkar även några flerbostäder och verksamheter med sommartömning som använder små kärl. Eventuell viktavgift är densamma för alla säsonger.
Sommarhämtning sker idag 42 procent av året. Under resten av året sker ingen
hämtning, men kunderna har hela året tillgång till sin avfallsbehållare, till återvinningscentraler (respektive kretsloppsplatser i Södra skärgården) samt service för
farligt avfall. I genomsnitt i Sverige kostar sommarhämtning 58 procent av villahämtning, efter denna höjning skulle Göteborg landa på omkring 55 procent av
kostnaden för motsvarande helårshämtning. Detta speglar bättre de kostnader som
uppstår och nyttan kunderna har.
Den extra höjningen har genomförts över flera år för att inte ge allt för kraftiga
prisökningar för dessa kunder och skulle med detta förslag kunna avslutas. De större
kärlen för flerbostadshus och verksamheter med sommarhämtning har redan idag
genomsnittliga avgifter som utgör 57 – 60 procent av motsvarande helårshämtning,
för dessa kärlstorlekar föreslås ingen extra höjning. För till exempel hämtning av
restavfall varannan vecka sommartid i 140 liters kärl ökar avgiften från 576 kronor
per år till 674 kronor per år (inkl. moms) med detta förslag till extra höjning, istället
för till 616 kronor som blivit fallet utan extra höjning.
Övriga förslag

Avgifterna för felsortering av matavfall från underjordsbehållare föreslås förändras. Detta eftersom rutinerna för tömning av felsorterade underjordsbehållare förändras utifrån önskemål från fastighetsägarna och förutsättningarna vid mottagningsanläggningen på Marieholm. Behållarna med mindre sorteringsavvikelse
kommer tömmas trots felsortering, vilket innebär att kunderna inte behöver göra
någon extra tömningsbeställning. Anläggningen på Marieholm som tar emot avfallet klarar av att sortera bort dessa typer av felsorteringar. En avgift på 80 kr inkl.
moms föreslås tas ut vid varje felsortering istället för dagens lösning då 613 kr inkl.
moms tas ut om tre tillfällen med felsortering inträffar inom två månader.
Antalet hämtningar av trädgårdsavfall i kärl ökas för att bättre följa växtsäsongen
efter önskemål från kunderna och i samband med detta justeras även avgiften. Årsavgiften föreslås till 1 035 kr inklusive moms.
Representanter för samfälligheter med avfallsinsamling i central sopsug har lyft
till förvaltningen att de önskar att årsavgifterna tar större hänsyn till de höga driftoch kapitaltjänstkostnader som dessa avfallssystem har. Representanterna för centrala sopsugar i Göteborg har redovisat årliga systemkostnader på 900 till 1400 kr
per lägenhet. Förvaltningen har i några exempel beräknat systemkostnaden för lägenhet med underjordsbehållare eller kärl i skåp till cirka 400 till 600 kr per lägenhet och år. Totalkostnaden när avfallsavgifterna inkluderas är runt 500 kr högre per
lägenhet för centrala sopsugssystem i Göteborg. Som jämförelse tar Stockholm ut
en avgift på 700 kr per lägenhet i systemkostnad för centrala sopsugssystem när
kommunen tillhandahåller systemet.
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Förvaltningen föreslår i detta ärende ingen förändring av avgifterna relativt andra
insamlingssystem, då priserna för dessa tjänster även fortsatt följer de riktlinjer som
togs fram i uppdraget om miljöstyrande taxa (KVN 2020-05-19 § 103).
Fördelarna med central sopsug är främst av lokal karaktär avseende trafik, olycksrisker, lokal- och ytanvändning, lukt och buller i den lokala boendemiljön. Dessa
effekter har inte bedömts ingå som en del av miljöstyrningen. Systemen medför en
effektiv insamling och har därför redan en lägre taxekostnad per hushåll än de flesta
övriga system. Inte heller höga anläggnings- eller driftkostnader för systemen har
förvaltningen sett som grund för lägre avgifter. Även för andra system kan kostnader för städning och anläggande av soputrymmen variera kraftigt mellan olika fastigheter utan att det ansetts vara grund för avgiftsdifferentiering. Det ingår i fastighetsägarens ansvar att anordna lämplig avfallshantering, sköta den och att informera
boende. Förvaltningen bedömer att det troligen inte ingår i det avgiftsuttag som
tillåts enligt miljöbalken att utjämna fastighetsägarnas kostnader genom avfallskollektivet inom det kommunala insamlings- och behandlingsansvaret och att det
skulle vara svårt att få ett rättvist system då kostnaderna skiljer sig kraftigt även
mellan fastigheter med liknande system.

Bedömning ur ekonomisk dimension
Förslaget innebär att taxeintäkterna för avfallsverksamheten inte täcker kostnaderna
för verksamheten för 2022. Detta är en eftersträvad utveckling då avfallsverksamheten för närvarande har en skuld till abonnenterna. Skulden bör återställas så snart
som möjligt för att komma rätt brukare till del. Om man dröjer för länge så förändras kundbasen genom in- och utflyttningar och andra förändringar. Samtidigt behöver det gap som uppstått mellan kostnader och intäkter minskas för att närma sig ett
nollresultat, vilket ger höga procentuella höjningar, men från taxenivåer som är
lägre än de varit jämfört med om budgeten varit i balans hela tiden.
Förslaget avviker från nomineringarna som lämnades i början av året då det ger en
snabbare återbetalning av skulden till abonnenterna med 7 mnkr ytterligare för
2022. Nivån på det totala taxeuttaget som föreslås är något lägre. Detta förslag baseras på en bibehållen ambitionsnivå enligt nomineringarna, eftersom förvaltningen
bedömer att snabba kostnadssänkningar på 7 mnkr jämfört med vad som planerats
för under 2022 skulle ge stora negativa effekter på måluppfyllnaden. Om en lägre
ambitionsnivå för att minska kostnadsnivån önskas på längre sikt finns det troligen
andra besparingsåtgärder som ger mindre effekt på måluppfyllnaden som kan genomföras med en längre planeringshorisont.
Införandet av fria besök för göteborgare ökar risken för att verksamheter använder
privata fribesök istället för verksamhetskort som faktureras. Omfattningen är svår
att bedöma, men om faktureringen av verksamheter minskar 7 procent motsvarar
det en halv miljon kronor i lägre intäkter.
För 2022 bedöms ökningen för avgifterna vara knappt åtta procent för typhushållen,
när intäkten ökar med åtta procent, med bibehållen restavfallsvikt hos hushållen.
För hushåll som minskar sin restavfallsvikt i samma nivå som snittgöteborgaren
gjorde mellan 2019 och 2020 ökar avgifterna endast 6,5 procent. En småhuskund i
ett typhushåll i Göteborg år 2021 betalar 1 927 kr per år för sin avfallshantering,
genomsnittet för villahushåll i Sverige låg på 2 321 kr/år för 2020. Ett typhushåll i
lägenhet i Göteborg betalar i genomsnitt 1 442 kr per år 2021 och motsvarande i
Göteborgs Stad Kretslopp och vatten, tjänsteutlåtande
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snitt i Sverige var 2020 på 1 405 kr per år. (Sverigesnitt för 2021 finns tillgängliga
först nästa år).
Förslaget skulle innebära följande förändringar för exempelhushåll i Göteborg:
Avfallsavgift för exempelhushåll med matavfallssortering (ca 70 procent av hushållen)
Årsavgift kr/år
Småhus kr/år

Ökning mellan åren
Lägenhet kr/år

2021

1 927 kr

1 442 kr

2022

2077 kr

1 559 kr

Småhus kr/år

Lägenhet kr/år

150 kr

117 kr

Exempelhushållet i småhus har ett 190 liters restavfallskärl med hämtning var 14:e dag och lämnar 254
kg/år samt en matavfallssäck med hämtning en gång i vecka. Exempelhushållet i flerbostadshuset är ett av 30
hushåll, som delar på 4 st 600 liters restavfallskärl och 2 st 140 liters matavfallskärl med hämtning varje
vecka och har 25 meter dragväg och lämnar 260 kg avfall per hushåll.

Avfallsavgift för exempelhushåll utan matavfallssortering (ca 30 procent av hushållen)
Årsavgift kr/år
Småhus kr/år

Ökning mellan åren
Lägenhet kr/år

2021

2 492 kr

2 548 kr

2022

2 689 kr

2 752 kr

Småhus kr/år

Lägenhet kr/år

197 kr

205 kr

Exempelhushållet i småhus har ett 190 liters kärl för blandat avfall med hämtning var 14:e dag och lämnar
386 kg/år. Exempelhushållet i flerbostadshuset är ett av 30 hushåll, som delar på 6 kärl á 600 liter för blandat avfall med hämtning varje vecka och har 25 meter dragväg och lämnar 419 kg avfall per hushåll.

För att sätta dessa belopp i ett sammanhang har förvaltningen undersökt vilka avgifter andra större svenska kommuner samt några grannkommuner har för motsvarande avfallshantering som ovanstående exempelhushåll under 2021. Tabellerna
nedan är sorterade så att kommunerna med de lägsta avgifterna kommer först.
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Kommun och kommentar om system

Exempelhushåll
småhus,
lågt till högt belopp 2021

Linköping (vikttaxa ej matavfall)

1 644 kr

Uppsala

1 812 kr

Örebro

1 830 kr

Partille (vikttaxa)

1 906 kr

Göteborg (vikttaxa)

1 927 kr

Umeå (vikttaxa)

2 036 kr

Malmö (4-fack)

2 190 kr

Kungsbacka

2 400 kr

Stockholm

2 482 kr

Norrköping

2 698 kr

Helsingborg (4-fack)

2 700 kr

Västerås

2 944 kr

Lund (4-fack)

2 959 kr

Jönköping (avser 2-fack, finns 4-fack)

3 420 kr

Borås (optibag)

3 872 kr

medel

2 455 kr

Jämförelse av avfallsavgifter för ett exempelhushåll som sorterar ut matavfall och bor i ett småhus i svenska
större kommuner samt Partille och Kungsbacka

För exempelhushållet som sorterar ut matavfall och bor i småhus placerar sig Göteborg i det lägre spannet för närmast jämförbara tjänster i förhållande till andra
större svenska kommuner. I vissa av kommunerna i tabellen inkluderas även insamling av förpackningsavfall i avgiften (4-fack) för småhus, så tjänsterna är inte
helt likvärdiga. Eftersom hushållen inte kan välja billigare tjänster utan insamling
av förpackningar så ger det ändå en möjlighet att jämföra hushållens kostnader. Det
kan även vara kostnaden för denna typ av tjänst som avspeglas i diagrammet nederst
i detta avsnitt och som jämför avgifterna över tid och där medel för småhus ökat
kraftigare de senaste åren.
Motsvarande för exempelhushållet i lägenhet som sorterar ut matavfall visar även
den att Göteborgs avgifter placerar sig i det lägre spannet. Här skiljer sig inte servicen på tjänsten lika mycket, däremot kan den inkluderade avgiften för dragväg i
exemplet utgöra en olika stor del av kostnaden. Exempelhushållet är valt ur en jämförande studie som branschorganisationen Fastighetsägarna genomför (Nils Holgerssonstudien) och som ofta används för att jämföra kommuners olika avgifter.
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Exempelhushåll lägenhet,
lågt till högt belopp 2021

Kommun
Malmö

1 028 kr

Umeå (vikttaxa)

1 200 kr

Norrköping

1 204 kr

Uppsala

1 299 kr

Partille (vikttaxa)

1 387 kr

Göteborg (vikttaxa)

1 422 kr

Helsingborg

1 452 kr

Linköping (vikttaxa ej matavfall)

1 460 kr

Kungsbacka

2 043 kr

Örebro

2 135 kr

Jönköping

2 156 kr

Stockholm (exkl kärl)

2 206 kr

Västerås

2 329 kr

Lund

2 332 kr

medel

1 690 kr

Jämförelse av avfallsavgifter för ett exempelhushåll som sorterar ut matavfall och bor i en lägenhet i svenska
större kommuner samt Partille och Kungsbacka. Borås saknas i denna tabell, men är med i tabellen avseende
småhus, det beror på att avgifterna för flerbostadshus ej presenteras på hemsidan.

Om man gör nedslag i några tidigare år för samma jämförelse så ser man att kostnadsutvecklingen i dessa kommuner är snarlik.

Jämförelse avfallsavgift för sorterande
exempelhushåll i större städer och Göteborg
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Ett diagram som visar hur medelavgiften större kommuner ökat i ungefär samma utsträckning som i Göteborg för sorterande exempelhushåll i småhus respektive lägenheter under perioden 2014 till 2021.
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Bedömning ur ekologisk dimension
Den ekonomiska styrningen i taxan ger kunderna ett ökat incitament till avfallsminimering och källsortering av avfall.
Val av tjänster med utsortering av matavfall premieras genom lägre avgifter. Utsortering av förpackningar, tidningar, matavfall samt förebyggande uppmuntras genom vikttaxan och genom att avgifterna beror av abonnerad volym. Avgifter för
dragvägar och hissar minskar tid för manuell hämtning och därmed tomgångskörning.
Genom viktavgiften ges göteborgarna ett incitament till att hålla nere sin konsumtion och därmed sin avfallsvikt och på så sätt minska sin miljöbelastning. Ett villahushåll som minskar sina restavfallsmängder med 30 procent jämfört med ett genomsnittshushåll (från 254 kg/år till 178 kg/år) kan spara 166 kr per år. Hushåll i
flerbostadshus får inte en lika direkt återkoppling när de sorterar.
Viktavgiftens avfallsminimerande styrning motverkas till viss del av införandet av
fria besök på återvinningscentralerna, men samtidigt erbjuder centralerna sortering
i många fraktioner vilket möjliggör ökad materialåtervinning jämfört med vad som
ges i restavfallsfraktionen.

Bedömning ur social dimension
Förvaltningen kan se att viktavgiften innebär högre kostnader för de hushåll och
verksamheter där det används många engångsblöjor och andra liknande produkter
och som direkt debiteras sin avfallsvikt. I flerbostadshus förväntas avfallsvikterna
jämna ut sig mellan olika hushåll med olika mycket avfall och den fördelningen
innebär att effekten på enskilda hushåll blir mindre i flerbostäder.

Expedieringskrets
Kommunstyrelsen
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1 Allmän taxeinformation
Viktdebitering för fast avfall gäller i hela Göteborg förutom i Södra skärgården. Viktdebitering innebär att vi väger
avfallet när vi hämtar det och att du betalar en viktavgift som beror på hur mycket dina sopor väger.
Taxan är miljöstyrande. Det betyder att tjänster som styr mot ett mer miljöriktigt beteende kostar mindre än tjänster
som inte gör det. En del av avgifterna du betalar finansierar kostnadsfria tjänster som till exempel att du kan lämna
sorterat avfall till återvinningscentralerna och miljöstationer. Avgifterna varierar beroende på avfallsslag, behållarens
storlek och hur ofta avfallet hämtas. Avgifterna bekostar insamling, transport, behållare, information, säckar och påsar samt behandling av ditt avfall på ett resurseffektivt och miljöanpassat sätt.
Regler för avfallshanteringen finns i Göteborgs stads föreskrifter för avfall. Där regleras avfallslämnarens och fastighetsägares skyldigheter, krav på sortering, i vilka områden tjänster erbjuds, hämtningsintervall med mera.

2 Årsavgifter för hämtning av fast avfall under kommunalt ansvar i hämtningsområde med viktdebitering (område ett)
Följande avgifter gäller hela Göteborg förutom södra skärgården. Viktdebitering innebär att avgiften består av en fast
årsavgift och en rörlig viktavgift.

2.1 Viktavgift
Viktavgift per kg
Tjänst

Matavfall, returpapper

Viktavgift per kg

Restavfall, blandat avfall
Exkl. moms

Inkl. moms

1,92 kr

2,40 kr

Ingen avgift

Om det inte går att väga avfallet på grund av fel på vågen i sopbilen kommer viktdebiteringen att
baseras på ett medelvärde av de senaste 10 vägningarna.

2.2 Kärl- och säckhämtning i villor och radhus
Viktavgift tillkommer för blandat avfall och restavfall. Avgift för försvårad hämtning, som dragväg, kan tillkomma. Se
avsnitt 7.

Helårshämtning
Årsavgift (kr/behållare)
Behållare

Hämtning

Matavfall

Restavfall

Exkl. Inkl.
Exkl. moms
moms moms
170
213

Blandat avfall

Inkl. moms

Exkl. moms

60 liter säck / 140 liter kärl

1 gång/vecka

140 liter kärl

var 4:e vecka

610

763

var 14:e dag

956

1195

var 4:e vecka

643

804

var 14:e dag

1004

Var 14:e dag

1046

190 liter kärl

240 liter kärl

Inkl. moms

1341

1676

1255

1410

1763

1308

1470

1838

Årsavgift (kr/behållare)
Behållare

60 liter säck / 140 liter
kärl
140 liter kärl

190 liter kärl

240 liter kärl

Hämtning

1 gång/vecka

Matavfall

Restavfall

Exkl. Inkl.
Exkl. moms
moms moms
170
213

Blandat avfall

Inkl. moms

Exkl. moms

var 4:e vecka

610

763

var 14:e dag

956

1195

Inkl. moms

1341

1676

var 4:e vecka

643

804

var 14:e dag

1004

1255

1410

1763

Var 14:e dag

1046

1308

1470

1838

Sommarhämtning 1 maj–30 september
Årsavgift (kr/behållare)
Behållare

Hämtning

Matavfall

Restavfall

Exkl. Inkl.
Exkl. moms
moms moms
87
109

Blandat avfall

Inkl. moms

60 liter säck / 140 liter kärl

1 gång/vecka

140 liter kärl

var 4:e vecka

340

425

var 14:e dag

539

674

var 4:e vecka

370

463

var 14:e dag

566

Var 14:e dag

591

190 liter kärl

240 liter kärl

Exkl. moms

Inkl. moms

759

949

708

800

1000

739

835

1044

2.3 Kärl- och säckhämtning i flerbostadshus och hos verksamheter med avfall under
kommunalt ansvar
Årsavgift i kronor per kärl. Viktavgift tillkommer. Avgift för försvårad hämtning, exempelvis dragväg, kan tillkomma.
För matavfallskärl med säckar ingår en säck per kärl och tömning. Restauranger kan ha max 370 liters kärl för blandat
avfall och verksamheter max 140 liter för matavfall. För verksamheter ingår tvättning av matavfallskärl två gånger
per år.

Helårshämtning
Årsavgift (kr/behållare)
Behållare

Hämtning

Matavfall
Exkl. moms

140 liter

Restavfall

Inkl. moms

var 14:e dag
1 gång/vecka

855

1 069

120ꟷ140 liter med säck*)

1 gång/vecka

969

1 211

190 liter

var 14:e dag

Blandat avfall

Exkl. moms

Inkl. moms

Exkl. moms Inkl. moms

956

1 195

1 341

1 676

1 397

1 746

1 972

2 465

1 004

1 255

1 410

1 763

1 437

1 796

2 029

2 536

1 gång/vecka

1 085

1 356

240 liter

1 gång/vecka

1 351

1 689

300 liter *)
370 liter

var 14:e dag

1 326

1 658

1 923

2 404

1 gång/vecka

2 368

2 960

3 434

4 293

400 liter *)

var 14:e dag

1 483

1 854

2 139

2 674

1 gång/vecka

2 647

3 309

3 820

4 775

var 14:e dag

2 283

2 854

3 293

4 116

1 gång/vecka

4 077

5 096

5 882

7 353

4 628

5 785

8 263

10 329

600 liter *)
660 liter
800 liter *)

var 14:e dag
1 gång/vecka

*) Inga nya abonnemang tecknas för denna tjänst eller kärlstorlek.

5 752

7 190

Sommarhämtning 1 maj–30 september
Årsavgift (kr/behållare)
Behållare

Hämtning

Matavfall
Exkl. moms

140 liter

Restavfall

Inkl. moms

Exkl. moms

Var 14:e dag
1 gång/vecka

190 liter

376

470

var 14:e dag
1 gång/vecka

240 liter

1 gång/vecka

300 liter *)
370 liter

Var 14:e dag

400 liter

Var 14:e dag

580

Blandat avfall

Inkl. moms

Exkl. moms

539

674

759

949

759

949

1 068

1 335

566

708

800

1 000

797

996

1 126

1 408

1 133

1 416

2 023

2 529

1 296

1 620

2 315

2 894

1 851

2 314

3 305

4 131

4 673

5 841

725

1 gång/veckan

1 412

1 gång/vecka

1 765

1 477

1 846

Var 14:e dag
600 liter *)
660 liter
800 liter *)

Inkl. moms

1 gång/vecka

2 315

2 894

1 gång/vecka

*) Inga nya abonnemang tecknas för denna tjänst eller kärlstorlek.

Komprimerade kärl för verksamheter med hushållsliknande avfall*
Årsavgift (kr/behållare)
Behållare

Hämtning

Restavfall
Exkl. moms

400 lit normalkomprimerade*)

1 gång/vecka

Blandat avfall

Inkl. moms

4 562

Exkl.
Inkl.
moms
moms
5 703
6 515
8 144

*) Inga nya abonnemang tecknas för denna tjänst eller kärlstorlek.

2.4 Hämtning från underjordsbehållare, exempelvis molok
Viktavgift tillkommer för blandat avfall och restavfall. Innersäck ingår och sätts i för de behållartyper som är avsedda
för detta. I avgiften ingår tvättning av matavfallsbehållare en gång per år.
Årsavgift (kr/behållare)
Behållare

Per

m3

behållarvolym

Hämtning

Var 14:e dag
1 gång/vecka

Matavfall

Restavfall

Blandat avfall

Exkl. moms Inkl. moms

Exkl. moms Inkl. moms

Exkl. moms Inkl. moms

2095

2619

2784

3480

3620

4525

4189
5236
5568
6960
7239
9049
* Min 1 m3, avrundat upp till närmaste halvkubik. Om matavfallet är felsorterat och innehåller annat avfall än bara matavfall klassas det om till blandat avfall. Avfallet vägs och viktavgift tillkommer.

2.5 Hämtning med mobil sopsug
Viktavgift och dockningsavgift tillkommer för blandat avfall och restavfall.
Dockningsavgiften tas ut per dockningsställe. För matavfallet tas ingen viktavgift eller dockningsavgift ut.
Årsavgift (kr/behållare)
Behållare

Hämtning

Matavfall

Restavfall

0,2 m3

1 gång/vecka

-

0

0,3 m3

1 gång/vecka

-

0

Per m3 behållarvolym *) Var 14:e dag
1 gång/vecka

1 701

2 126

Inkl. moms

Exkl. moms

Exkl. moms

Blandat avfall

Inkl. moms

1 905
3 811

Exkl. moms

2 381
4 764

Inkl. moms

2 720
5 441

Dockningsavgift för mobil sopsug
Hämtning
Var 14:e dag

Årsavgift dockning
Inkl. moms
Exkl. moms
4 672
5 840

1 gång/vecka

9 341

11 676

2.6 Tilläggstjänst för mobil sopsug och underjordsbehållare
Vid behov av extra sugning med tömning, till exempel i samband med underhållsarbete, tar vi ut en avgift för framkörning och assistanstid. Arbetet utförs vid en överenskommen tidpunkt.
Tjänst

Enhet

Assistanstid
Framkörning

15 min
Tillfälle

Avgift (kr/enhet)
Exkl. moms

Inkl. moms
337
700

421
875

2.7 Auktoriserad hämtning av returpapper från flerbostadshus och verksamheter
Tjänsten beställs direkt från någon av Kretslopp och vattens auktoriserade avfallshämtare och utförs enligt överenskommelse med dessa. Avgiften får maximalt uppgå till belopp enligt nedan och betalas direkt till utföraren enligt
dennes rutiner. Viktavgift och kärlhyra ingår i priset. Avgift för försvårad hämtning, exempelvis dragväg, kan tillkomma enligt avfallshämtarens prislista.
Maximal tömningsavgift
(kr/behållare/tömning)
Behållare

Returpapper
Exkl. moms Inkl. moms

Litet kärl (upp till cirka 150 liter)
Mellankärl (cirka 190 - 240 liter)
Stort kärl (större än 300 liter)
Underjordsbehållare
Tilläggsavgift för extra tömning

49

61

56

70

88

110

428

535

654

818

3 400
6 801

3 Årsavgifter för hämtning av fast avfall under kommunalt ansvar i Södra skärgården (hämtningsområde två och tre)
Följande avgifter gäller i hämtningsområde två och tre enligt Göteborgs stads föreskrifter för avfall. Behandlingsavgiften är inkluderad i priset, ingen viktdebitering. Avgifterna kan även tillämpas i vissa fall när hämtningsförhållanden i
område ett ej medger tömning med ett fordon som kan registrera vikt.

3.1 Kärl- och säckhämtning i villor och radhus
I årsavgiften ingår behandlingsavgift. Avgift för försvårad hämtning, exempelvis dragväg, kan tillkomma se avsnitt 7.

Helårshämtning
Årsavgift (kr/behållare)
Behållare

Hämtning

Matavfall

Restavfall

Exkl. moms Inkl. moms
60 liter säck/
140 liter kärl

1 gång/vecka

125 liter säck/
140 liter kärl

var 4:e vecka

240 liter kärl

*)

var 4:e vecka
var 14:e dag
1 gång/vecka

Inkl. moms

Exkl. moms

Inkl. moms

213

var 14:e dag
1 gång/vecka

160 liter säck/
190 liter kärl

170

Exkl. moms

Blandat avfall

*)

Var 14:e dag

837

1 046

1 409

1 761

1 930

2 413

2 298

2 873

3 142

3 928

939

1 174

1 591

1 989

2 177

2 721

2 602

3 253

3 555

4 444

1 803

2 254

2 433

3 041

Fritidshämtning
För dig som ibland vistas i ditt fritidshus även under vinterhalvåret. Hämtning enligt nedan 1 maj–30 september och
dessutom 4 hämtningar 1 oktober–30 april.
Årsavgift (kr/behållare)
Behållare

Hämtning

Matavfall

Restavfall

Exkl. moms Inkl. moms
60 liter säck/
140 liter kärl
125 liter säck/
140 liter kärl

1 gång/vecka

240 liter kärl

Inkl. moms

Exkl. moms

Inkl. moms

126

var 4:e vecka

572

715

var 14:e dag

883

1 104

1 219

1 524

1 376

1 720

1 897

2 371

676

845

var 14:e dag

1 018

1 273

1 410

1 763

1 gång/vecka *)

1 594

1 993

2 189

2 736

Var 14:e dag

1 159

1 449

1 639

2 049

1 gång/vecka *)
160 lit säck **) 190 l
kärl

101

Exkl. moms

Blandat avfall

var 4:e vecka

Sommarhämtning 1 maj–30 september
För dig som bara vistas i ditt fritidshus 1 maj–30 september.
Årsavgift (kr/behållare)
Behållare

Hämtning

Matavfall

Restavfall

Exkl. moms Inkl. moms

60 liter säck/
140 liter kärl
125 liter säck/
140 liter kärl

1 gång/vecka

87

Exkl. moms

Exkl. moms

Inkl. moms

var 4:e vecka

452

565

var 14:e dag

763

954

1 048

1 310

1 253

1 566

1 722

2 153

514

643

855

1 069

1 177

1 471

1 426

1 783

1 953

2 441

950

1 188

1 338

1 673

var 4:e vecka
var 14:e dag
1 gång/vecka

240 liter kärl

Inkl. moms

109

1 gång/vecka *)
160 liter säck/
190
liter kärl

Blandat avfall

*)

Var 14:e dag

3.2 Kärl- och säckhämtning i flerbostadshus och hos verksamheter med
hushållsliknande avfall
I årsavgiften ingår behandlingsavgift. Avgift för försvårad hämtning, exempelvis dragväg, kan tillkomma, se avsnitt 7.
För matavfallskärl med säckar (140 liter med säck) ingår en säck per kärl och tömning. Restauranger kan ha max 370liters kärl för blandat avfall och verksamheter max 140 liter för matavfall. För verksamheter ingår tvättning av matavfallskärl två gånger per år.

Helårshämtning
Årsavgift (kr/behållare)
Behållare

Hämtning

Matavfall
Exkl. moms

120 liter kärl

1 gång/vecka

140 liter kärl

var 14:e dag

Restavfall

Inkl. moms

841

Exkl. moms

Blandat avfall

Inkl. moms

Exkl. moms

Inkl. moms

1 051

1 gång/vecka

855

1 069

140 liter med säck*)

1 gång/vecka

969

1 211

190 liter kärl

var 14:e dag

1 409

1 761

1 930

2 413

2 298

2 873

3 142

3 928

1 591

1 989

2 177

2 721

2 602

3 253

3 555

4 444

1 gång/vecka

1 085

1 356

240 liter kärl

1 gång/vecka

1 351

1 689

370 liter kärl

var 14:e dag

2 289

2 861

3 113

3 891

1 gång/vecka

4 330

5 413

5 870

7 338

var 14:e dag

3 997

4 996

5 445

6 806

1 gång/vecka

7 564

9 455

10 269

12 836

660 liter kärl

* Inga nya abonnemang tecknas för denna tjänst.

Sommarhämtning 1 maj–30 september
Årsavgift (kr/behållare)
Behållare

Hämtning

Matavfall
Exkl. moms

140 liter kärl

Inkl. moms

Exkl. moms

Var 14:e dag

Inkl. moms

Exkl. moms

Inkl. moms

954

1 048

1 310

1 253

1 566

1 722

2 153

855

1 069

1 177

1 471

1 426

1 783

1 953

2 441

1 770

2 213

1 gång/vecka

2 403

3 004

3 373

4 216

1 gång/vecka

4 067

5 084

5 716

7 145

376

470

var 14:e dag
1 gång/vecka

240 liter kärl

1 gång/vecka

370 liter kärl

Var 14:e dag

660 liter kärl

Blandat avfall

763

1 gång/vecka
190 liter kärl

Restavfall

580

725

4 Avgift för hämtning av flytande avfall och filtermaterial
Den sammanlagda avgiften består av transportavgift och sugningsavgift. Om arbetet kräver stor arbetsinsats eller
inte kan göras på normal arbetstid kan tilläggstjänster bli aktuella. Se avsnitt 4.3.

4.1 Planerad slamsugning med fast intervall
Anläggningarnas tömningsintervall varierar beroende på olika regelverk (miljötillstånd, föreskrifter m.m.). De vanligaste intervallen är: oftare än var 4:e vecka, var 4:e, 8:e, 13:e, 26:e respektive 52:a vecka.
Tjänst

Transportavgift för fast
intervall (kr/gång)
Exkl.
moms

Inkl.
moms

Sugning inkl behandling (kr/m3)
Exkl.
moms

Inkl.
moms

Trekammarbrunn

395

494

215

269

Sluten tank

395

494

183

229

Minireningsverk

561

701

215

269

Fettavskiljare

470

588

446

558

127

159

Matavfall från avfallskvarn

4.2 Enstaka slamsugning, mobila toaletter och filter från fosforfälla
För toaholkar tas en sugningsavgift och transportavgift ut per ställe och därtill en sugningsavgift per toa.
Tjänst

Transportavgift för enstaka tömning

inom tre arbetsdagar
Exkl.
moms

Inkl.
moms

Trekammarbrunn

651

Sluten tank
Minireningsverk

på bestämd dag eller
tid
Exkl.
Inkl.
moms
moms

Sugning inkl behandling (kr/m3 )

akut samma dag**
Exkl.
moms

Inkl.
moms

Exkl.
moms

Inkl.
moms

814

1 302

1 628

1 953

2 441

215

269

651

814

1 302

1 628

1 953

2 441

183

229

803

1 004

1 606

2 008

2 409

3 011

215

269

Fettavskiljare

651

814

1 302

1 628

1 953

2 441

446

558

Matavfall från avfallskvarn

651

814

1 302

1 628

1 953

2 441

127

159

Sugning inkl behandling (kr/st)
Exkl.
moms

Inkl.
moms

Exkl.
moms

Inkl.
moms

Exkl.
moms

Inkl.
moms

Exkl.
moms

Inkl.
moms

Mobil toa-kur * - 0,8 m3

651

814

1 302

1 628

1 953

2 441

457

571

m3

651

814

1 302

1 628

1 953

2 441

686

858

651

814

1 302

1 628

1 953

2 441

116

145

116

145

Mobil toavagn * - 1,2

Mobila toaholkar – per ställe
Mobila toaholkar – per toa

Filter från fosforfälla i säck

Per styck, inom 4
veckor
2 751
3 439

* inkluderar slamsugning och vattenpåfyllning.
** Akuta tömningar ska beställas senast kl. 15.00, därefter betalar du jourtillägg.

4.3 Tilläggstjänster slamsugning
Kräver arbetet längre tid eller större arbetsinsats än ett normalobjekt, eller om arbetet görs på andra tider än måndag–fredag kl. 6.30–16.00, debiteras tilläggsavgifter enligt följande:
Tjänst

Enhet

Avgift (kr/enhet)
Exkl.
Inkl.
moms
moms
1 279
1 599

Personal och bil

Timme

Extra personal

Timme

552

690

Övertid, vardag kl. 05.00–06.30 och
16.00–18.30
Jourtillägg (max 2 tim): akut tömning
på vardag kl. 18.30–05.00 eller på lördag, söndag, helgaftnar eller helgdagar

Personal och timme

500

625

Uppdrag

3 106

3 883

Jourtillägg för behandling av fett

Tömning

3 446

4 308

Helgtillägg kl. 06.30–16.00 på lördag,
söndag, helgaftnar eller helgdagar
Dispenshandläggning fettavskiljare

Tillfälle

2 415

3 019

Anläggning

4 580

5 725

Slangtillägg för slangar längre än 20
meter

5 meter

72

90

Särskilda regler för slamsugningsavgifter:
a) Avseende enskilda avlopp, fettavskiljare och matavfallstankar: Om det finns flera objekt på fastigheten som kan
”samsugas” i en bil (totalt mindre än 8 m3) så tas en hel transportavgift ut för det objekt som har högst transportavgift och följande debiteras endast en halv transportavgift.
b) Om arbete inte kan utföras på grund av hinder eller orsak som fastighetsinnehavaren borde ha undanröjt debiteras halv transportavgift.

5 Avgifter för container inklusive central sopsug och evenemangstjänster
5.1 Containerhämtning inklusive central sopsug
Avgiften består av viktavgift och transportavgifter för leverans och tömning. Hyra kan tillkomma. Kräver arbetet
längre tid eller större arbetsinsats än ett normalobjekt, eller om arbetet görs på andra tider än måndag–fredag kl.
6.30–16.00 debiteras tilläggsavgifter. Där container används som ordinarie hämtningssystem för boendes avfall betalas en lägenhetsavgift per lägenhet och år.
Exempel: Att hyra en 10 m3 container för att slänga ett ton grovavfall från fredag till måndag kostar för leverans (905
kr), viktavgift (2 400 kr), borttransport med tömning (905 kr) och hyra (0 kr då det är färre än 4 dygn) totalt 4 210 kr
inklusive moms.

Viktavgift
Viktavgift (kr/ton)
Matavfall och trädgårdsavfall
Exkl. moms
366

Blandat avfall, restavfall och grovavfall

Inkl. moms
458

Exkl. moms
1 920

Inkl. moms
2 400

Transportavgift
Vi tar ut transportavgifter för leverans av container, för varje tömning av container samt avslutande borttransport.
Transportavgift (kr/gång)
Matavfall
Exkl. moms

Restavfall

Inkl. moms

Exkl. moms

Blandat avfall, grovavfall
och trädgårdsavfall

Inkl. moms

Exkl. moms

Inkl. moms

Leverans av container

724

905

724

905

724

905

Borttransport och tömning av container

724

905

724

905

724

905

Tömning av liten container 2-10 m3

0

0

289

361

360

450

Tömning av stor container 11-34m3

0

0

661

826

799

999

Hyra
Hyra (kr/dygn)*
Behållare

Öppen
Exkl. moms

Täckt

Inkl. moms

2,0 m3

Exkl. moms

Container för komprimator

Inkl. moms

5,20

6,50

5,0 m3

10,40

13,00

15,60

19,50

8,0 m3

31,20

39,00

20,80

26,00

10,0 m3

20,80

26,00

20,80

26,00

12,0 m3

20,80

26,00

20,80

26,00

16,0 m3

20,80

26,00

20,0 m3

40,53

50,66

Exkl. moms

Inkl. moms

31,27

39,09

36,27

45,34

40,53

50,66

26,0 m3

40,53

50,66

30,0 m3

46,02

57,53

46,02

57,53

34,0 m3
* Hyra för färre än 4 dygn debiteras inte.

40,53

46,02

50,66

57,53

5.2 Tilläggstjänster och lägenhetsavgift för container och
evenemangstjänster
Används container som ordinarie hämtningssystem, till exempel för flerbostadshus, områden med central sopsug,
äldreboenden och studentbostäder betalas en lägenhetsavgift per lägenhet och år. Kräver arbetet längre tid eller
större arbetsinsats än ett normalobjekt, eller om arbetet utförs på andra tider än måndag–fredag kl. 6.30–16.00, debiteras tilläggsavgifter.
Tjänst

Enhet

Avgift (kr/enhet)
Exkl. moms

Lägenhetsavgift

Lägenhet

Personal och bil

Timme

Extra personal

Flyttning av container vid annat uppdrag

Personal
och timme
Personal
och timme
Hämtningstillfälle
Tillfälle

Tvätt av container

Tillfälle

Leverans av en särskild elavfallshäck och hämtning av
Tillfälle
elavfall och häck i samband med tillfällig hyra av container för grovavfall

Övertid för extra personal
Helg- och kvällstillägg *

Inkl. moms

226

283

1 148

1 435

496

620

452

565

2 176

2 720

281

351

341

426

0

0

* Gäller vid förbeställd tömning som görs på vardagskvällar efter kl. 16.00 och på helger, helgaftnar och helgdagar.

5.3 Särskilda evenemangstjänster
Tjänster för evenemang, utöver ordinarie tjänster för flytande avfall (avsnitt 4) och container (5.1–5.2) som också kan
användas. Evenemangskärlen får nyttjas som längst i 14 dagar. Viktavgift tillkommer för tömning av restavfall och
blandat avfall. Ordinarie arbetstid för dessa tjänster är kl. 6.30–16.00 på vardagar. Tilläggstjänster enligt 5.2 kan tillkomma.
Tjänst

Stor- Enhet
lek

Matavfall

Restavfall

Blandat avfall

Avgift

(kr/kärl)

(kr/kärl)

(kr/kärl)

(kr/enhet)

Exkl.
Inkl.
Exkl.
Inkl.
Exkl.
Inkl.
Exkl.
Inkl.
moms moms moms moms moms moms moms moms
Hyrkärl: leverans och hämtning av tomma kärl

190
liter

Evenemangskärl: leverans, hämtning och sluttömning av kärl

140
liter
190
liter
660
liter
Alla
ovan

Kärltömning, inplanerad under ordinarie arbetstid
Tilläggsavgift för inplanerad tömning utanför
ordinarie arbetstid
Tilläggsavgift för akut tömning under ordinarie
arbetstid inom 24 timmar från beställning

per påbörjat 10tal kärl
kärl

43

654

818

150

188

1 308

1 635

654

818

2 615

3 269

54

kärl

161

201

209

261

kärl

214

268

278

348

tillfälle
ställe

Tilläggsavgift för jourtömning utanför ordinarie
tillfälle
arbetstid *
* Gäller vid akuta tömningar som beställs av evenemangsarrangör via Kretslopp och vatten utanför ordinarie arbetstid. Endast möjligt om det finns en överenskommelse om beredskap för jourtömningar.

5.4 Auktoriserad hämtning av returpapper i container inklusive central sopsug
Tjänsten beställs direkt från någon av Kretslopp och vattens auktoriserade avfallshämtare och utförs enligt överenskommelse med dessa. Avgiften får maximalt uppgå till belopp enligt nedan och betalas direkt till utföraren enligt
dennes rutiner. Viktavgift ingår i priset.
Maximal transportavgift
(kr/gång)

Tjänst

Exkl. moms
Tömning av container med returpapper

Inkl. moms

661

826

6 Avgifter för övriga tjänster
6.1 Styckvis hämtning av grovavfall
Med grovavfall menas avfall som är så tungt eller skrymmande eller har andra egenskaper som gör att det inte är
lämpligt att samla in i säck, kärl, underjordsbehållare eller sopsug. Exempelvis trasiga möbler, cyklar, barnvagnar,
stora leksaker och julgranar. Utöver tjänsterna nedan kan grovavfall hämtas i container (avsnitt 5) eller lämnas vid
återvinningscentral (avsnitt 9).
Tjänst

Enhet

Avgift (kr/enhet)

Hämtning från grovavfallsrum eller uppställningsplats

Exkl. moms

Inkl. moms

Transportavgift – endast vid engångsbeställning

Tillfälle

669

836

Lastnings- och behandlingskostnad

Per påbörjad 5-minutersperiod

266

333

Hämta hemma - hämtning från bostad eller enligt överenskommelse. Även produkter till återanvändning hämtas*
Tidsperiod och maxvolym för hämtning, sortering och behandling eller motsvarande

Avgift för 1 personal (kr/tidsperiod)
Exkl. moms

Inkl. moms

Avgift för 2 personal (kr/tidsperiod)
Exkl. moms

Inkl. moms

Upp till 5 minuter och max 1,5 kbm

342

428

492

615

6–15 minuter och max 4 kbm

492

615

770

963

16–30 minuter och max 6 kbm

642

803

1070

1338

Tilläggsavgift per påbörjad 15-minutersperiod utöver 30 minuter

214

268

300

375

Tilläggsavgift per påbörjad kubikmeter utöver 6
kbm

86

108

86

108

Avgift om hämtning ej kan utföras för att avfallslämnare eller avfall ej är på plats vid överenskommen tid

342

428

492

615

* Tjänsten beställs direkt från någon av Kretslopp och vattens upphandlade avfallshämtare och utförs enligt överenskommelse med dessa. Avgiften ska betalas av den som beställt tjänsten direkt till utföraren enligt dennes rutiner.

6.2 Hämtning av trädgårdsavfall i kärl
Säsongsvis hämtning av trädgårdsavfall i kärl varannan vecka från april till november, 18 gånger. Kärlplacering som
innebär försvårad hämtning, till exempel dragväg, är inte tillåten för denna tjänst.
Tjänst

Årsavgift (kr/år)
Exkl. moms

Trädgårdsavfall, 370 liter kärl

Inkl. moms
828

1035

6.3 Hämtning av farligt avfall i miljörum
Hämtning av hushållens farliga avfall i miljörum. Farligt avfall är till exempel färg, lösningsmedel och
olja. I avgiften ingår behållare och en obligatorisk tömning per år. För farligt avfall betalas ingen behandlingsavgift.
Tjänst

Avgift (kr/hämtning/rum)
Exkl. moms

Inkl. moms

Första hämtningen under ett kalenderår (obligatorisk)

0

0

Ytterligare hämtning samma kalenderår

1017

1271

6.4 Hämtning av elavfall
För elavfall betalas ingen behandlingsavgift. Elavfall är till exempel TV, dator, brödrost och hårtork. Det samlas in i en
stor behållare kallad elavfallshäck. Du kan ha insamling i en elavfallshäck som antingen står hos dig och töms enligt
din beställning eller beställs ut för insamling vid enstaka tillfällen och sedan tas in och töms. För en tillfällig elavfallshäck som beställs samtidigt som en grovavfallscontainer utgår ingen avgift (avsnitt 5).
Mindre enheter som lampor, lysrör, batterier och småelektronik kan samlas och hämtas i mindre behållare som står
hos dig och töms regelbundet enligt din beställning. Minst en tömning per år ska beställas, för denna obligatoriska
tömning utgår ingen avgift. I tjänsten ingår behållare i form av plastbackar och papprör. Till dessa behållare kan du
köpa särskilda upphängningsbeslag.
Stora enheter som ett kylskåp, en spis, TV eller dator kan hämtas styckvis utan behållare.
Tjänst

Enhet

Avgift (kr/enhet)
Exkl. moms

Hämtning i stor behållare (elavfallshäck)

Tillfälle och behållare

Hämtning i små behållare (backar och rör), första hämtningen under ett kalenderår (obligatorisk)

Inkl. moms
1017

1271

Tillfälle

0

0

Hämtning i små behållare (backar och rör), ytterligare
hämtning samma kalenderår

Tillfälle

1017

1271

Styckvis hämtning av större enheter

Styck

257

321

Upphängningsbeslag för 3 små elavfallsbehållare

Styck

326

408

6.5 Extra hämtning av avfall under kommunalt ansvar
I avgiften ingår hämtningsavgift och behandlingsavgift. Extrahämtning utförs normalt inom tre arbetsdagar. För extrahämtning som utförs inom ett dygn eller på bestämd tid tillkommer en transportavgift. För extratömning av flera
behållare vid en kunds närliggande ställen som beställs och utförs vid ett tillfälle debiteras endast en transportavgift.
Behållare

Avgift (kr/behållare)
Exkl. moms

Kärl upp till 240 liter

Inkl. moms
91

114

Kärl 300 - 400 liter

138

173

Kärl 600 - 800 liter

287

359

400 liter komprimerat

361

451

91

114

Mobil sopsug dockning, per ställe och kund

231

289

Mobil sopsug, per m3 tankvolym (avrundat upp till närmaste halvkubik)

182

228

Underjordsbehållare, per m3 behållarvolym (avrundat upp till närmaste
halvkubik)

342

428

Transportavgift för hämtning inom ett dygn eller på bestämd tid, per ställe

654

818

Säckar mindre än 160 liter (endast vid fastigheter med säcktjänst)
Tjänst och enhet

6.6 Startrabatt bytesrum för flerbostadshus
Vid registrering av ett godkänt bytesrum för boende ges en startrabatt.
Tjänst

Rabatt (kr)
Exkl. moms

Startrabatt bytesrum

Inkl. moms
1416

1770

6.7 Extra tillbehör
Säckar och påsar för hantering av matavfall i verksamheter.
Tjänst

Enhet

Avgift (kr/enhet)
Exkl. moms

Inkl. moms

Skyddssäck för matavfallskärl 140-190 liter

Styck

4,32

5,40

Matavfallspåse (majsstärkelseplast) 10-38 liter

Styck

1,29

1,61

Avrinningskit för dubbelvagn

Styck

2792

3490

Enkel säckhållare

Styck

1156

1445

Dubbel säckhållare

Styck

1623

2029

Rullstativ

Styck

867

1084

Sil

Styck

356

445

Tratt

Styck

330

413

Sorteringsbox

Styck

85

106

Transport av säckar och påsar

Tillfälle och ställe

174

218

7 Avgift för försvårad hämtning
Dragväg definieras i föreskrifter för avfallshantering, där anges att med dragväg menas avståndet mellan kärlet och
hämtningsfordonets uppställningsplats. Det är den väg som hämtningspersonalen drar eller skjuter kärlet manuellt. I
föreskrifterna finns ytterligare bestämmelser om dragvägar.

7.1 Avgift för dragväg
Dragväg för säck och kärl, med undantag för matavfallsbehållare för boende som dras utan avgift.
Avgift (kr/meter/gång/behållare)
Exkl.moms
Dragväg

Inkl. moms
0,85

1,06

7.2 Avgift för trappor och hiss
Övrigt

Avgift (kr/trappsteg/gång/behållare)
Exkl.moms

Trappsteg

*)

Inkl.moms
2,32

2,90

Årsavgift vid veckohämtning (kr/behållare/år)
Hiss

854

1068

7.3 Avgift för säckisättning
Isättning av ny säck i samband med hämtning av säck vid villor och radhus.
Tjänst

Avgift (kr/tillfälle/säck)
Exkl. moms

Isättning av säck

Inkl. moms
2,40

3,00

* Inga nya abonnemang tecknas för denna tjänst, använd istället motsvarande kärltjänst.

8 Avgift för felsorterat avfall
Renhållningspersonalen kontrollerar innehållet i behållaren vid varje tömning. Om behållaren innehåller otillåtet avfall töms den normalt inte, men tömningsavgift tas ut. För att få tömt behöver fastighetsinnehavaren beställa en extra tömning med rätt avfallsslag eller plocka bort det otillåtna avfallet. Om behållaren är en underjordsbehållare för
matavfall och det är en mindre felsortering töms behållaren trots felsortering och ingen beställning krävs.

8.1 Felsorterat avfall i matavfallsbehållare
I samband med tredje påpekandet om felsortering i matavfallsbehållare debiteras en avgift för felsortering. För underjordsbehållare med felsortering debiteras en felsorteringsavgift vid varje tillfälle.
Matavfall

Rutin

Enhet

Avgift (kr/enhet)
Exkl. moms

Inkl. moms

Kärl och säck – villor och radhus

Efter 3 tillfällen, töms ej

Hämtställe

348

435

Kärl och säck – flerbostadshus

Efter 3 tillfällen, töms ej

Hämtställe

524

655

Underjordsbehållare – mindre felsortering

Varje tillfälle, töms

Behållare

64

80

Underjordsbehållare – större felsortering

Varje tillfälle, töms ej

Behållare

524

655

Mobil sopsug

Efter 3 tillfällen, töms ej

Tank

524

655

Container

Efter 3 tillfällen, töms ej

Behållare

3 489

4361

Matavfall i tank

Efter 3 tillfällen, töms ej

m tankvolym

524

655

3

8.2 Felsorterat avfall i container
Om en container innehåller otillåtet avfall som upptäcks vid hämtning sker ingen tömning. Om otillåtet avfall upptäcks vid tömningen på anläggningen som tar emot avfallet tas en avgift för felsortering ut med 3489 kr exkl. moms
per tillfälle (4361 kr inkl. moms). Omklassning av avfallet innebär även att viktavgiften kan ändras, t ex kan trädgårdsavfall omklassas till grovavfall. För viktavgifter för containerhämtning se avsnitt 5.

8.3 Felsorterat avfall vid hämtning av elavfall och vitvaror
För behandlingskostnader som uppstår på grund av felsorterat material som inte upptäcktes vid hämtning debiteras
en avgift motsvarande den uppkomna kostnaden.

9 Avgift för återvinningscentraler
Alla vuxna som är folkbokförda i Göteborg har rätt till fria besök på återvinningscentralerna. Fria besök gäller även
privatpersoner som är folkbokförda på annan ort men äger (eller är dödsboförvaltare för) en villa, radhus eller fritidshus i Göteborg med avfallstjänster (enligt avsnitt 2–3 ovan). Ideell secondhandverksamhet (med 90-konto) är avgiftsbefriad. Juridiska personer (företag, organisationer m.fl.) har rätt till sex fria besök (inkluderar ej lämning av farligt
avfall) per eget hämtställe med avfallstjänster (enligt avsnitt 2, 3 eller 5 ovan). Efter utnyttjade fribesök tas en avgift
ut per besök. Alla övriga har möjlighet att lämna avfall på återvinningscentralerna men debiteras för alla besök. För
besökare som omfattas av överenskommelser om kommunöverskridande besök debiteras istället hemkommunen.
Samtliga besökare ska vara registrerade i inpasseringssystemet, och registrera varje besök. Undantag från registrering gäller de som reser till återvinningscentralen utan bil eller endast lämnar elavfall, farligt avfall, förpackningar eller produkter till återanvändning.
Tjänst

Avgift (kr/ besök)
Exkl. moms

Besök på återvinningscentral

Inkl. moms
290

363

10 Särskilda bestämmelser för hushållsavfall
1) Säckar och påsar
a) För matavfall: För villor och radhus delas
säckar och påsar för matavfall ut två gånger
per år. För fritidshus delas de ut innan hämtningssäsongen börjar. Till flerbostadshus och
verksamheter levereras matavfallspåsar efter
beställning.

4) Administrativa avgifter

b) För restavfall eller blandat avfall: I Södra Skärgården delas säckar ut två gånger per år vid
veckohämtning och för annan hämtnings frekvens en gång per år.

5) Övriga bestämmelser

c) Säckar skall vara möjliga att tillsluta så att de
går lätt att greppa. Säckar får väga högst 15
kg.
2) Två fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare med gemensam hämtning
För gemensam hämtning av säck eller kärl med
blandat avfall, restavfall eller matavfall betalas en
ordinarie avgift för kärl- eller säckabonnemang
enligt priserna i avsnitt 2 eller 3. Utöver det tillkommer för varje tjänst:
a) För restavfall eller blandat avfall 431 kr exkl.
moms (539 kr inkl. moms) om man har hel årshämtning och 232 kr exkl. moms (290 kr inkl.
moms) om man har sommarhämtning eller fritidshämtning.
b) För matavfall 114 kr ex l. moms (143 kr inkl.
moms) för helår och 65 kr exkl. moms (81 kr
inkl. moms) vid sommar- eller fritidshämtning.
3) Andra hämtningstider
a) För varje hämtningsställe med tätare hämtning än en gång per vecka debiteras en förhöjd avgift. Den totala årsavgiften beräknas
genom att en uppräkning görs med 1,1 gånger
antalet tömningar per vecka. Som exempel får
hämtning 2 gånger per vecka avgiften Årsavgiften x 2 x 1,1 vilket är samma som Årsavgiften x 2,2 och 3 gånger per vecka blir avgiften
Årsavgiften x3,3
b) För hämtning av säck och kärl med matavfall
på lördagar tillkommer särskild transportavgift
på 34 kr exkl. moms per behållare och tillfälle
(inkl. moms 43 kr). För hämtning av övriga
säckar och kärl på lördagar och söndagar tillkommer särskild transportavgift på 128 kr
exkl. moms per behållare och tillfälle (inkl.
moms 160 kr).

a) En administrativ avgift på 146 kr exkl. moms
debiteras av lagfaren ägare eller tomträttsinnehavare om denne byter tjänst mer än två
gånger under ett kalenderår (inkl. moms 183
kr).
a) Avfallsavgiften faktureras i efterskott.
b) Lagfaren ägare eller tomträttsinnehavare ansvarar för betalning till kommunen för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom kommun
ens försorg (d.v.s. den avfallshantering som
utförs enligt kommunens föreskrifter för avfallshantering). Med undantag för all hantering av returpapper där avgiften betalas till
den auktoriserade utförare som anlitats samt
undantag enligt 5 d-e nedan. Det förhållandet
att nyttjanderättshavare åtagit sig att teckna
abonnemang hos Kretslopp och vattennämnden påverkar inte den lagfarne ägarens eller
tomträttsinnehavarens ansvar för betalningen.
c) Är behållaren tom vid ordinarie hämtnings-tillfälle tas avgift ändå ut. Är behållaren låst,
blockerad eller på annat sätt inte möjlig att
hämta vid ordinarie hämtning, så att tjänsten
inte kan utföras, debiteras avgift ändå, men
för slamsugning är avgiften reducerad. Det går
att beställa extra hämtning mot särskild avgift
se avsnitt 6.5.
d) För döda sällskapsdjur och avfall från husbehovsjakt som lämnas till Sävenäs specialugn
betalar avfallslämnaren avgift enligt deras
prislista, upp till 3 000 kr/st. Avgiften ska betalas direkt till behandlingsanläggningen.
e) För grovavfallstjänsten ”Hämta hemma” där
hämtning sker i bostad eller på överenskommen plats enligt avsnitt 6.1 betalar avfallslämnaren avgift direkt till utföraren.
f) Tillfälliga avgifter för tjänster som inte
beskrivs i denna avfallstaxa får beslutas av
Kretslopp och vattennämnden i enlighet med
nämndens taxeprinciper och med hänsyn till
kostnader och liknande avgifter i denna taxa.
Förutom denna taxa regleras hämtningen av
hushållsavfall av gällande föreskrifter för avfallshantering i Göteborg och övriga för området gällande lagar

