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Kretslopp och vattennämndens förslag till 
avfallstaxa 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Kretslopp och vattennämndens förslag till avfallstaxa, i enlighet med nämndens 
bilaga 1 och som ska gälla från och med 1 januari 2021, fastställs. 

2. Kommunfullmäktiges uppdrag 2019-11-21 § 19 till kretslopp och vattennämnden, att 
ta fram en ny modell för avfallstaxa som i större utsträckning styr mot ökad 
resurshushållning i enlighet med EU:s avfallstrappa och ambitionerna i 
Göteborgsregionens nya avfallsplan som är under framtagande, 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 under 2020 för att föreslagen avfallstaxa ska kunna börja gälla från 
den 1 januari 2021. 

Kretslopp och vattennämnden föreslår en ökad taxa på i genomsnitt 7,5 procent, vilket är 
en sänkning från 9 procent som nämnden föreslog i sin verksamhetsnominering. Förslaget 
innehåller en höjning av viktavgiften med 9 procent och övriga avgifter generellt med 7 
procent. Utöver det görs mindre justeringar. Intäkterna bedöms inte fullt ut täcka 
kostnaderna för 2021 vilket ger ett underskott som täcks av ett upparbetat eget 
kapital/skuld till brukare. Hela taxan finns i bilagan till nämndens handlingar.  

Kommunfullmäktige gav 2019-11-21 § 19 kretslopp- och vattennämnden i uppdrag att ta 
fram en ny modell för avfallstaxa som i större utsträckning styr mot bland annat ökad 
resurshushållning. Nämnden beslutade 2020-05-19 § 103, att föreslå en taxemodell 
baserad på volymtaxa, vikttaxa och differentiering för utsortering av matavfall samt 
positiva och negativa incitament. Nämndens förslag till ny avfallstaxa baseras på denna 
modell. 

Stadsledningskontoret gör ingen annan bedömning än den nämnden gjort om att de 
generella avgifterna bör höjas i genomsnitt med 7,5 procent. Intäktsökningen blir då lägre 
än nämndens bedömda kostnadsökning. Dock ser stadsledningskontoret behov av att 
nämndens framtida beslutsunderlag utvecklas ytterligare för att möjliggöra vägval och 
aktiva ställningstaganden. 
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Handläggare  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Viktavgiften föreslås höjas med nio procent och övriga avgifter med sju procent, med 
vissa specifika undantag. Förslaget innebär att viktavgiften höjs från 2,01 kr/kg (inkl. 
moms) till 2,19 kr/kg (inkl. moms). Avgifterna i södra skärgården, som inte tillämpar 
vikttaxa, har i förslaget beräknats fram för att motsvara höjningar på sju respektive nio 
procent. I genomsnitt ger förslaget avgiftsökningar på 7,5 procent för ett normalhushåll.  

Förslaget skulle innebära följande förändringar för exempelhushåll i Göteborg. 

Genomsnittlig avfallsavgift för exempelhushåll med matavfallssortering (ca 70 procent av 
hushållen)  

Årsavgift kr/år 
 

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

2020              1 794 kr                 1 339 kr    
2021              1 927 kr                 1 442 kr                  133 kr              102 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. 

 
Genomsnittlig avfallsavgift för exempelhushåll utan matavfallssortering (ca 30 procent av 
hushållen)  

Årsavgift kr/år 
 

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

2020 2 317 kr                2 368 kr    

2021 2 492 kr                2 548 kr                  175 kr                180 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 st 600 liters kärl 
för blandat avfall med hämtning varje vecka och har 25 meter dragväg och lämnar 419 kg 
avfall per hushåll. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Den ekonomiska styrningen i taxan ger kunderna ett ökat incitament till 
avfallsminimering och källsortering av avfall.  

Bedömning ur social dimension 
En höjd avfallstaxa på 7,5 procent kan sammantaget med övriga pris- och indexhöjningar 
i samhället få betydelse för den enskilda kunden. Hämtning av hushållsavfall är en tjänst 
som inte går att välja bort även om kunden kan påverka genom att sortera. Vissa grupper i 
samhället kan dock 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.  
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Bilagor 
1. Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-11-21 § 19 
2. Kretslopp och vattennämndens handlingar 2020-09-16 §159 
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Ärendet  
Kretslopp och vattennämnden beslutade 2019-09-16 § 159 att översända nämndens 
förslag till avfallstaxa från 2021 för fastställande i kommunfullmäktige som bör fatta 
beslut i ärendet senast 2020-12-10 för att avfalls ska kunna gälla från 1 januari 2021. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-21 § 19 att kretslopp- och vattennämnden får i 
uppdrag att ta fram en ny modell för avfallstaxa som i större utsträckning styr mot ökad 
resurshushållning i enlighet med EU:s avfallstrappa och ambitionerna i 
Göteborgsregionens nya avfallsplan som är under framtagande. Nämndens uppdrag 
redovisas i underlaget och kommunfullmäktige har att ta ställning till om uppdraget är 
fullgjort. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska fastställa avfallstaxa enligt Miljöbalkens 27 kapitel. 
Avfallstaxan ska finansiera avfallsverksamheten enligt självkostnadsprincipen. Enligt 
kretslopp och vattennämndens reglemente ska nämnden ta fram förslag på avfallstaxa 
som ska beslutas av kommunfullmäktige.  

Den långsiktiga inriktningen för stadens avfallshantering är beslutad i den regionala 
avfallsplanen A2020, som kommunfullmäktige fastställt. Ny regional avfallsplan är 
antagen av Göteborgsregionen och kretslopp och vattennämnden hanterar ärendet under 
hösten det kommer upp för beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige så snart 
som möjligt. Avfallstaxan är ett av styrmedlen för att nå de beslutade målen. 
Kommunfullmäktige fattar även beslut om lokala avfallsföreskrifter för Göteborgs Stad, 
som tillsammans med avfallsplanen utgör stadens renhållningsordning.  

Kretslopp och vattennämnden beslutade 2020-04-22 § 76 att översända 
verksamhetsnominering till kommunstyrelsen. Nämndens verksamhetsnominering 
innehöll material samt förslag/rekommendation till en ökning av periodens taxeintäkter 
för avfall. Nämndens rekommendation redovisades till kommunstyrelsen i 
stadsledningskontorets material ”Förutsättningar för budget 2021-2023 Göteborgs Stad”, 
2020-05-20 § 504.  

Kretslopp och vattennämndens förslag till ny taxemodell 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-21 § 19 att ge kretslopp- och vattennämnden i 
uppdrag att ta fram en ny modell för avfallstaxa som i större utsträckning styr mot ökad 
resurshushållning i enlighet med EU:s avfallstrappa och ambitionerna i 
Göteborgsregionens nya avfallsplan som är under framtagande. Kretslopp och 
vattennämnden beslutade, 2020-05-19 § 103, att föreslå en taxemodell baserad på 
volymtaxa, vikttaxa och differentiering för utsortering av matavfall samt positiva och 
negativa incitament i enlighet med förvaltningens förslag. 

Kretslopp och vattennämnden drar slutsatsen att dagens taxa är miljöstyrande med 
volymtaxa, vikttaxa och taxedifferentiering för utsortering av matavfall i enlighet med 
EU:s avfallshierarki och ambitionerna i den nya avfallsplanen. Avfallsmängder och 
anslutningsgrad till sortering utvecklas i önskad riktning.  

Dagens modell består av både positiva och negativa incitament. Förvaltningen föreslår 
följande förbättringar i taxemodellen: 
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• dagens praxis att besöket vid återvinningscentralen är fritt när man endast lämnar 
produkter till återbruk skrivs in i taxan  

• en differentiering av avfallsavgifter utifrån om man tackat ja till fastighetsnära 
hämtning av förpackningar bör utredas. Detta förutsätter att producenterna erbjuder 
ett fastighetsnära system oxh att förvaltningen får tillgång till information om vilka 
som ansluter sig.  

Förvaltningen föreslås att följande huvudprinciper behålls från dagens taxemodell: 

• volym- och viktavgift som grundprincip, viktavgifter utgör cirka 30 procent av 
taxeintäkterna  

• cirka 30 procents lägre volymavgifter för tjänster avseende restavfall än för blandat 
avfall, det vill säga tjänster med respektive utan matavfallssortering. 

Avfallstaxan för 2021 är baserad på kretslopp och vattennämndens förslag på modell för 
miljöstyrande taxa i enlighet med ovanstående.  

Förändrade förutsättningar 2020 – skuld till abonnent  
Kommunfullmäktige tillstyrkte 2020-05-14 § 8 nämndens förslag att ändra inriktning för 
hantering av eget kapital och resultat, det kommer att göras från och med årsskiftet 
2020/2021.  

För nämnden är en förändring från eget kapital till skuld/fordran till abonnent av 
redovisningsteknisk karaktär och påverkar inte nämndens ekonomi på annat sätt än att 
den från årsbokslut 2020 inte längre kommer att uppvisa ett redovisningsmässigt resultat 
för VA- och avfallsverksamheten, utan alltid redovisa ett nollresultat. Resultatet redovisas 
istället som en kortfristig skuld/fordran i balansräkningen (skuld/fordran VA-
abonnenterna). 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.  

Förändringarna innebär att kommunfullmäktiges styrning av kretslopp och 
vattennämndens ekonomiska förutsättningar utgår från det årliga taxebeslutet avseende 
bruknings- och anläggningsavgifter för VA- och avfallsverksamheten och att nämnden 
själv ansvarar för att besluta om verksamhetens ekonomiska mål och löpande revidering 
av målsättningen. Förändringen medför behov av att nämnden upprättar egna regelverk 
och styrprinciper för ansvar och styrning mellan nämnd och förvaltning. 

Kretslopp och vattennämndens förslag till avfallstaxa från 2021  
Nämnden föreslår en genomsnittlig höjning av avgifterna på 7,5 procent för ett 
normalhushåll. Höjningen bedöms inte täcka verksamhetens kostnader för 2021. Ökade 
kostnader bedöms till totalt 8 procent och beror bland annat av höjd behandlingsavgift på 
grund av avfallsförbränningsskatt och driftkostnader för lakvattenrening vid 
Brudaremossen.  

Nämndens förslaget innebär att viktavgiften höjs med nio procent och alla övriga avgifter 
med sju procent, med vissa specifika undantag. Viktavgiften höjs från 2,01 kr/kg (inkl. 
moms) till 2,19 kr/kg (inkl. moms). Avgifterna i södra skärgården, där ingen specifik 
viktavgift per kund tas ut, har beräknats fram för att motsvara höjningar på sju respektive 
nio procent. För ett typsmåhus där man sorterar ut matavfall är det 133 kr per år och för 
motsvarande lägenhetshushåll är det 102 kr per år. 
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Utöver de generella höjningarna föreslår kretslopp och vattennämnden bland annat 
följande förändringar: 

• Gratis att lämna till återbruk på återvinningscentralerna 
• En ny grovavfallstjänst införs 
• Förändrad avgift för underjordbehållare – pris per kubikmeter 
• Nya tjänster för evenemang 
• Förtydliganden gällande slamtjänster 
• Fortsatt extra avgiftshöjning för vissa sommartjänster 
• Avgift för förpackningsinsamling i vissa testområden 

I plan för 2022 och 2023 aviserar nämnden en höjning av taxan om i genomsnitt cirka 
6 respektive 4 procent.  

Tillsammans med förväntade volymförändringar innebär förslaget från nämnden en 
beräknad taxeintäktsökning med 8 procent för 2021. 

Tabell: Förväntat resultat och eget kapital/skuld till brukare 
 

Utfall 
2019 

Budget 
2020 

Prognos 
maj 2020 

Prel. aug 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Verksamhetens totala 
intäkter 

468 534 470 310 465 278 
 

 529 791      538 433      554 494     

varav taxeintäkter 453 121 458 000 452 400 452 000  488 000      522 160      548 268     

varav förändring av 
skuld till abonnenter 

- - - - 30 064     4 546     -5 501     

Verksamhetens totala 
kostnader 

-450 838 -499 610 -498 690 
 

-529 791      538 433      554 494     

Resultat 17 696 -29 300 -33 412 (-24 900) 0 0 0 

 

Eget kapital/skuld till 
abonnenter 74 175 

             
44 875     

             
40 763     

             
49 275     

             
19 211     

             
14 665     

             
20 166     

 

Nämndens verksamhetsnominering 20-04-22 om avfallstaxa 
Kretslopp och vattennämnden förordade generell ökning av avgifterna med 9 procent för 
2021. Sedan en ökning om 7 procent 2022 och 4 procent 2023.  

Nämnden bedömde att kostnaderna för avfalls-verksamheten 2021 totalt skulle bli cirka 
539 mnkr, för att öka till cirka 577 mnkr år 2023. Kostnadsökningen består i huvudsak av 
införandet av förbränningsskatt 2020 och som höjs successivt de kommande åren. Planen 
var därmed att eget kapital sjunker till 12 mnkr till utgången av 2022. 

Ekonomiska osäkerheter och risker 
Sedan verksamhetsnomineringarna gjordes har nämnden bedömt att vissa osäkerheter 
förändrats och/eller ökat. Osäkerheterna är: 

• Coronapandemins påverkan på volymer och kostnader 
• Förändrad lagstiftning avseende returpapper 
• Osäkerheter avseende förpackningsinsamlingen 

Osäkerheterna förklaras närmare i nämndens underlag.  



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 7 (9) 
   
   

Stadsledningskontorets bedömning 
Nämnden föreslår en höjning av avfallstaxan med i genomsnitt 7,5 procent vilket är lägre 
än vad som föreslogs i verksamhetsnominering i våras. Nämnden anger att 
kostnadsutvecklingen har varit lägre än vad nämnden då bedömde. Prognosen per augusti 
2020 visar ett något högre resultat än budget, knappt -25 mnkr istället för drygt -29 mnkr. 
Detta trots att taxeintäkterna bedöms bli lägre än budgeterat. Med de volymförändringar 
som nämnden antar så ger det en total taxeintäktsökning om cirka 8 procent eller en total 
beräknad taxenintäkt på cirka 488 mnkr under 2021.   

År Höjning av 
avgifter (%), 
förslag resp. 
beslut 

Beräknad 
höjning av total 
taxeintäkt (%) 

Taxeintäkt 
prognos 
(mnkr) 

Resultat 
prognos 
(mnkr) 

Förväntat 
eget 
kapital/skuld 
till brukare 
(mnkr) 

2021 7,5 8 488 -30 19 
2020 0 1 452 -25 49 

Tabell: Taxehöjningar, resultat och eget kapital 2020 och 2021. 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-05-14 § 8 i enlighet med nämndens förslag till 
upprättande och hantering av redovisningsmässiga förändringar avseende eget kapital för 
VA-och avfallsverksamheten samt möjlighet till fondering för framtida investeringar 
inom VA-verksamheten. Förändringarna innebär att kommunfullmäktiges grundläggande 
ekonomiska styrning av kretslopp och vattennämndens främst utgår från årliga taxebeslut 
avseende bruknings- och anläggningsavgifter för VA- och avfallsverksamheten. 

Denna förändring innebär att analysen av taxeutvecklingen i större utsträckning går från 
att styra nämndens intäktsutveckling till den faktiska avgiftsökningen för abonnenterna.  

Nämnden ansvarar därefter för att besluta om avfallsverksamhetens ekonomiska mål och 
löpande revidering av målsättningen inom de ramar som taxeuttaget ger utrymme för och 
för att följa de lagmässiga krav som ställs på dem. Förändringen medför behov av att 
nämnden upprättar egna regelverk och styrprinciper för ansvar och styrning mellan 
nämnd och förvaltning. Förändringen medför även att taxans utveckling ska utgöra 
grunden för en plan för hur skulden/eller fordran till abonnenterna ska återföras, där 
utgångspunkten är att detta ska ske inom en treårsperiod. 

Stadsledningskontoret kan konstatera att nämnden inte lyfter något resonemang om 
skuld/fordran abonnenter i förhållande till föreslagen taxeutveckling för 2021 och i 
planen för 2022 – 2023. Stadsledningskontoret kan samtidigt konstatera att föreslagen 
plan för avgiftsutvecklingen inte medför att skulden till brukarna regleras fullt ut utifrån 
den plan som redovisas fram till 2023. Övergång till skuld till abonnent innebär ett nytt 
förhållningssätt till den ekonomiska styrningen och planeringen, och 
stadsledningskontoret förutsätter därför att nämnden i kommande års underlag till 
taxeförslag omhänderta frågan avseende regleringen av upparbetad skuld på ett tydligare 
sätt.  

Nämndens egna kapital/skuld till brukare har växt mycket de senaste fem åren. Ett högt 
eget kapital har inte varit planerat utan det har varit följd av att resultatet har överstigit 
budget, se diagram nedan. Nämnden har historiskt sett tenderat att överskatta sina 
kostnader. Stadsledningskontoret är därför positiva till att nämnden föreslår en lägre 
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taxeintäkt än bedömningen i början av året och att intäkterna understiger de 
prognosticerade kostnaderna. 

 

Diagram: Budgeterat resultat och utfall 2004–2020. 

Utifrån stadsledningskontorets bedömning för inte nämnden något resonemang avseende 
strategier eller inriktningar för att styra kostnadsutvecklingen, eller avseende generella 
effektivitetsmål, utan lyfter främst avfallstaxan som verktyg för att hantera 
kostnadsutvecklingen. 

Det finns flera osäkerheter som nämnden lyfter som kan påverka kostnads- och 
intäktsutvecklingen för avfallsvärksamheten bland annat kopplat till de effekterna som 
Covid-19 har på konjunkturen. Än så länge har nämnden märkt av minskade volymer och 
abonnemang för vissa verksamheter men ett ökat antal besök på återvinningscentralerna. 
Det kommer även innebära en påverkan på priser och index. Hur stor den påverkan är 
under de kommande åren har nämnden ännu inte kunnat beräkna.  

Enligt det generella ägardirektivet för delägda (Renova AB mfl) bolag ska samråd ske 
med ägarkommunerna innan respektive styrelse fastställer avgiften, som är en del av de 
kostnader som taxan ska finansiera. Enligt underhandsuppgift från förvaltningen har 
prissamråd ännu inte ägt rum, vilket försvårar kostnadsprognoserna i nämndens 
beräkningar. 

Nämnden har utrett förutsättningarna för en ny modell för avfallstaxa och drar slutsatsen 
att dagens taxa är miljöstyrande med volymtaxa, vikttaxa och taxedifferentiering för 
utsortering av matavfall i enlighet med EU:s avfallshierarki och ambitionerna i den nya 
avfallsplanen. Nämnden gör bedömningen att avfallsmängder och anslutningsgrad till 
sortering utvecklas i önskad riktning. Nämnden föreslår dock vissa justeringar för att öka 
styrningen med positiva och negativa incitament samt fastställer vissa principer för 
styrning med vikttaxa. Stadsledningskontoret gör bedömningen att uppdraget att ta fram 
en ny taxemodell är genomfört. 

Stadsledningskontorets bedömning är att avgiftsökningar är befogade och instämmer i 
nämndens bedömning om att taxans höjning inte bör motsvara kostnadsökningarna i 
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övrigt. Stadsledningskontoret har svårt att göra någon bedömning om nivån och takten är 
rimliga och ändamålsenliga då det saknas alternativa kostnadsscenarior och att nämnden 
inte redovisar någon samlad avvägning mellan förordad taxeutveckling och en plan för 
återställande av skulden till abonnenterna. Kontoret gör därmed ingen annan bedömning 
än nämnden när det gäller den generella höjningen av avfallstaxan med 7,5 procent.  

 

 

 

Magnus Andersson 

Tf Ekonomidirektör  

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Kretslopp och vattennämndens förslag till 
avfallstaxa 

§ 19, 0512/19 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Kretslopp och vattennämndens förslag till avfallstaxa, som ska gälla från och med  

1 januari 2020, fastställs.  

2. Kretslopp- och vattennämnden får i uppdrag att ta fram en ny modell för avfallstaxa 

som i större utsträckning styr mot ökad resurshushållning i enlighet med  

EU:s avfallstrappa och ambitionerna i Göteborgsregionens nya avfallsplan som är 

under framtagande.  

Handling 
2019 nr 215. 

Yrkanden 
Johan Zandin (V), Axel Darvik (L) och Patrick Gladh (S) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

Björn Tidland (SD) yrkar bifall till förslaget från SD i kommunstyrelsen. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att kommunstyrelsens förslag 

bifallits. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej för bifall 

till Björn Tidlands yrkande”. 

Omröstningen utfaller med 73 Ja mot 7 Nej. En ledamot är frånvarande. Hur var och en 

röstar framgår av bilaga 8. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kretslopp- och vattennämnden 

Styrande dokument 

 

 

Kommunfullmäktige 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2019-11-21 



 

 

Kommunfullmäktige 
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Dag för justering 

2019-12-03 

 

Vid protokollet 

 

  

Sekreterare 

Lina Isaksson 

 

 

Ordförande 

Anneli Rhedin 

 

 

Justerande 

Eva Flyborg 

 

Justerande 

Veronica Öjeskär 

 



 

 

Kommunfullmäktige 
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BILAGA 8 

Ärende: 19  

Ärendemening: Kretslopp och vattennämndens förslag till avfallstaxa 

Ja: 73 Nej: 7 Avstår: 0 Frånvarande: 1 

 

Ledamot Parti Plats Funktion Resultat 

Aslan  Akbas S 61 Ledamot Ja 

Karin  Alfredsson D 52 Ersättare Ja 

Bettan  Andersson V 8 Ledamot Ja 

Ingrid  Andreae S 62 Ledamot Ja 

José Arévalo V 25 Ersättare Ja 

Mats  Arnsmar S 59 Ledamot Ja 

Jonas  Attenius S 57 Ledamot Ja 

Jesper Berglund V 23 Ersättare Ja 

Kristina  Bergman Alme L 16 Ledamot Ja 

Torkel  Bergström D 65 Ledamot Ja 

Daniel  Bernmar V 10 Ledamot Ja 

Jessica  Blixt D 54 Ledamot Ja 

Ulf  Boström D 49 Ledamot Ja 

Kalle  Bäck KD 36 Ledamot Ja 

Emmyly  Bönfors C 31 Ledamot Ja 

Ulf  Carlsson MP 39 Ersättare Frånvarande 

Sara  Carlsson Hägglund V 9 Ersättare Ja 

Peter Danielsson D 68 Ledamot Ja 



 

 

Kommunfullmäktige 
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Axel  Darvik L 33 Ledamot Ja 

Johanna  Eliasson V 20 Ledamot Ja 

Håkan  Eriksson V 3 2:e v Ordf Ja 

Krista  Femrell SD 71 Ersättare Nej 

Eva  Flyborg L 32 Ledamot Ja 

Ann Catrine  Fogelgren L 17 Ledamot Ja 

Jörgen  Fogelklou SD 73 Ledamot Nej 

Patrick  Gladh S 46 Ledamot Ja 

Pär  Gustafsson L 2 1:e v Ordf Ja 

Sofie  Gyllenwaldt M 27 Ledamot Ja 

Håkan  Hallengren S 64 Ledamot Ja 

Åsa  Hartzell M 15 Ersättare Ja 

Shadiye  Heydari S 77 Ledamot Ja 

Christer  Holmgren M 13 Ledamot Ja 

Gertrud  Ingelman V 22 Ledamot Ja 

Emmali  Jansson MP 38 Ledamot Ja 

Marina  Johansson S 56 Ledamot Ja 

Eva Jonsson D 69 Ersättare Ja 

Axel  Josefson M 5 Ledamot Ja 

Agneta  Kjaerbeck SD 75 Ledamot Nej 

Jörgen  Knudtzon KD 35 Ledamot Ja 

Lena  Landén Ohlsson S 79 Ledamot Ja 

Susanne  Ligander Sillberg S 80 Ledamot Ja 
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Karin  Lindberg D 47 Ledamot Ja 

Hampus  Magnusson M 6 Ledamot Ja 

Karolina  Mildgrim KD 34 Ledamot Ja 

Nina  Miskovsky M 7 Ledamot Ja 

Henrik Munck D 53 Ledamot Ja 

Sabina  Music C 29 Ledamot Ja 

Martin  Nilsson MP 41 Ledamot Ja 

Erik  Norén V 24 Ledamot Ja 

Helene  Odenjung L 18 Ledamot Ja 

Toni  Orsulic M 11 Ledamot Ja 

Bosse  Parbring MP 40 Ledamot Ja 

Anna Sara  Perslow C 30 Ersättare Ja 

Karin  Pleijel MP 37 Ledamot Ja 

Rasmus  Ragnarsson SD 76 Ersättare Nej 

Admir  Ramadanovic S 63 Ledamot Ja 

Anneli  Rhedin M 1 Ordförande Ja 

Mariette  Risberg D 51 Ledamot Ja 

Amalia  Rud Pedersén S 81 Ledamot Ja 

Reger  Shafik S 78 Ledamot Ja 

Iréne  Sjöberg-Lundin D 48 Ledamot Ja 

Yvonne  Stafrén SD 74 Ledamot Nej 

Anders  Sundberg M 12 Ledamot Ja 

Anders Svensson M 26 Ledamot Ja 
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Stina  Svensson FI 42 Ledamot Ja 

Pernilla  Taxén Börjesson SD 70 Ledamot Nej 

Kristina  Tharing M 14 Ledamot Ja 

Björn  Tidland SD 72 Ledamot Nej 

Viktoria  Tryggvadottir Rolka S 58 Ledamot Ja 

Mattias  Tykesson M 28 Ledamot Ja 

Åse-Lill  Törnqvist MP 4 Ledamot Ja 

Masoud Vatankhah FI 43 Ersättare Ja 

Mariya  Voyvodova S 60 Ledamot Ja 

Mikael  Wallgren V 21 Ledamot Ja 

Martin  Wannholt D 55 Ledamot Ja 

Camilla  Widman S 45 Ledamot Ja 

Lillemor  Williamsson D 67 Ersättare Ja 

Roshan  Yigit S 44 Ledamot Ja 

Johan  Zandin V 19 Ledamot Ja 

Veronica  Öjeskär D 50 Ledamot Ja 

Per Anders  Örtendahl D 66 Ledamot Ja 
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§ 159 1045/19 

Förslag till Avfallstaxa 2021 
 

Beslut 

Enligt förvaltningens förslag: 

Kretslopp och vattennämnden godkänner förvaltningens förslag till avfallstaxa från 

2021 enligt bifogat förslag och sänder det till kommunstyrelsen.  

 

Tidigare behandling 

Information i ärendet lämnades vid Kretslopp och vattennämndens sammanträde 

2020-08-26, § 141. 

 

Handling 

Förvaltningen har 2020-09-08 upprättat ett tjänsteutlåtande i rubricerat ärende. 

 

Justering 

Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 

 

Protokollsutdrag skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

Dag för justering 

2020-09-16 

 

Kretslopp och vattennämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-09-16 



 

 

Kretslopp och vattennämnden 
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Vid protokollet 

 

Sekreterare 

 

_______________________ 

 Emilia Dahlstedt 

 

Ordförande 

 

_______________________ 

 Claes Johansson 

 

Justerande 

 

______________________ 

 Jöran Fagerlund 
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Beslut om förslag till avfallstaxa 2021 

Förslag till beslut 

1. Kretslopp och vattennämnden godkänner förvaltningens förslag till avfalls-

taxa från 2021 enligt bifogat förslag och sänder det till kommunstyrelsen.  

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning 

Kretslopp och vattennämnden har att besluta om ett förslag till avfallstaxa att gälla 

från 2021. Förslaget skickas till kommunstyrelsen och fastställs sedan i kommun-

fullmäktige. 2020-04-22 beslutade nämnden i sina verksamhetsnomineringar (§ 76) 

att rekommendera att intäktsramen för avfallstaxan ökas med tio procent mellan 

2020 och 2021.  

Utifrån att kostnadsutvecklingen 2020 varit lägre än förväntat föreslår förvaltningen 

åtta procents ökning av taxeintäkterna för 2021. Detta förväntas utifrån på-

gående och kommande budgetarbete ge en underfinansiering med 30 miljoner kro-

nor 2021. Den ovanligt höga procentsatsen för taxorna beror på att tidigare års kost-

nadsökningar, som ännu inte tagits ut på taxorna utan tagits från det egna kapitalet, 

delvis belastar taxan 2021 samtidigt som förbränningsskatten för avfall höjs ytter-

ligare. Därtill kommer allmänna kostnadsökningar. På grund av pandemin är un-

derlaget för beräkningarna ovanligt osäkert. För 2020 förväntas avfallsavgifterna 

ge en total intäkt på 452 miljoner. Volymförändringar och avgiftshöjningar förvän-

tas tillsammans ge en taxeintäkt på 488 miljoner kronor under 2021.  

Vissa avgifter och texter i taxan föreslås förändras i enlighet med beslutet avseende 

miljöstyrande taxa. Till exempel föreslås en högre procentuell höjning av viktav-

giften än av volymavgifterna för att bibehålla viktintäktens andel på 30 procent, 

besök till återvinningscentral med återbruksmaterial avgiftsbefrias och underjords-

behållare får en avgift som tydligare baseras på volymen. 

För ett genomsnittligt hushåll innebär detta förslag kostnadsökningar på i genom-

snitt 7,5 procent. För ett typsmåhus där man sorterar ut matavfall är det 133 kr per 

år och för motsvarande lägenhetshushåll är det 102 kr per år. 

Kretslopp och vatten 

Marianne Erlandson 

Förvaltningsdirektör 

Bilagor:  1. Förslag till avfallstaxa 2021  

 2. Jämförelse med andra kommuner 

Kretslopp och vatten 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-09-08 

Diarienummer 1045/19 

 

Strategisk samordning  

Ann-Louise Eliasson 

Telefon: 031-368 27 75 

E-post: ann-louise.eliasson@kretsloppochvatten.gote-

borg.se  
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Ärendet  

Kretslopp och vattennämnden har att besluta om förslag till avfallstaxa från 2021. 

2020-04-22 § 76 beslutade nämnden i verksamhetsnomineringarna att rekommen-

dera en intäktsram för avfallstaxan, som detta förslag baseras på. 2020-08-26 infor-

merades nämnden om förslaget. Ett beslutat förslag översänds till kommunstyrelsen 

och fastställande sker i kommunfullmäktige.  

Beskrivning av ärendet 

Intäkter från avfallstaxans avgifter ska finansiera avfallsverksamhetens kostnader 

enligt självkostnadsprincipen.  

I underlaget för verksamhetsnomineringarna (2020-04-22 § 76) redovisades förvän-

tade förändringar och dess ekonomiska konsekvenser samt påverkan på det egna 

kapitalet. Kretslopp och vattennämnden ska nu utifrån denna ram ta fram förslag 

till hur intäkterna ska fördelas som avgifter för olika tjänster och brukare. I detta 

ärende tas hänsyn till utvecklingen hittills under 2020 och pågående budgetarbete 

för 2021. 

2020 års prognoser för avfallsverksamhetens resultat har visat på ett negativt resul-

tat mellan 29 och 36 miljoner kr. Utifrån juli månads bokföring ser resultatet ut att 

förbättras jämfört med tidigare prognoser och landa kring ett underskott som ligger 

kring 25 miljoner kronor. En ny prognos görs utifrån en analys av augusti månads 

resultat i delårsrapporten. Ett negativt resultat för 2020 på knappt 25 miljoner skulle 

ge ett ingående eget kapital/skuld till abonnenterna för 2021 på drygt 49 miljoner 

kronor.  

Utifrån kommunfullmäktiges beslut om taxekollektivens ekonomi (2020-05-14 § 

8) kommer Kretslopp och vatten att ändra inriktningen för hanteringen av eget ka-

pital och resultat vid årsskiftet 2020/2021. I detta ärende används båda termerna 

parallellt för att öka tydligheten. Avfallstaxan ska finansiera avfallsverksamheten 

enligt självkostnadsprincipen och ge ett nollresultat varje år. Skillnaden mellan det 

som är intäkter och kostnader i dagens resultaträkning balanseras från 2021 årligen 

med en post som förändrar skulden till abonnenterna och som utgör över- eller un-

deruttag. Ett eventuellt överuttag samlas i balansräkningen som en skuld till abon-

nenter. En sådan skuld som byggs upp på grund av ett överuttag av avfallsavgifter 

ska återställas.  

Verksamhetens kostnader kommer redovisas mer detaljerat i förvaltningens förslag 

till budget senare under hösten 2020. Budgeten kommer baseras på intäkter enligt 

detta ärende och förutsätter att de avgifter som föreslås här gäller från 1 januari 

2021. 

I en återrapportering till kommunstyrelsen avseende miljöstyrande taxa (2020-05-

19 §103) beslutade nämnden om vissa förslag till principer och förändringar för 

avfallstaxan. Detta förslag är upprättat i enlighet med förslagen i ärendet. 
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Förvaltningens bedömning 

Bedömd kostnadsutveckling 

För 2021 är bedömningen att verksamhetskostnaderna ökar med 6,3 procent jäm-

fört med majprognosen 2020 (från 467,9 till 497,5 mkr). Utifrån kostnadsutveckl-

ingen sedan maj kommer troligen prognosen för 2020 års kostnader att sänkas i 

delårsrapporten, detta har ingått i bedömningen för 2021 års kostnader. Därutöver 

ökar även avfallsverksamhetens avskrivningskostnader med ca 2 mkr mellan 2020 

och 2021 på grund av lakvattenreningsanläggningen vid Brudaremossen. 

Det är främst behandlingsavgifterna som bedöms öka mycket mer än vanligt mel-

lan 2020 och 2021, huvudsakligen beroende på förbränningsskatten. En annan 

skillnad mellan 2020 och 2021 är att driftkostnader för lakvattenreningen vid Bru-

daremossen kommer uppstå hela året. 

I verksamhetsnomineringarna förväntades avfallsverksamhetens totala kostnader 

för 2021 stiga med 8 procent jämfört med budget 2020. Utifrån den förväntade 

prognosen för 2020 baserat på augustiresultatet kommer förändringen till 2021 

troligen landa på den nivån. 

För kostnadsutvecklingen under planperioden har inga förändringar i uppdraget 

avseende till exempel returpapper eller förpackningar tagits med. Kostnaderna i 

planen speglar vad som bedöms som en normal utveckling inom dagens uppdrag. 

Förslag till intäktsförändring 

I verksamhetsnomineringarna förutspåddes ett negativt resultat på 24,5 mkr för 

2021 och en taxeintäktshöjning på 10 procent aviserades för 2021. Kostnadsut-

vecklingen har sedan dess varit mer måttlig och därför föreslår förvaltningen nu 

en lägre taxehöjning än i nomineringarna. 

Förvaltningen föreslår på samma sätt som i verksamhetsnomineringarna en taxein-

täkt som inte täcker kostnaderna för 2021 utan ger en återställning av skulden till 

abonnenterna med 30,1 miljoner kronor. I nämndens beslut om verksamhetsnomi-

neringar angavs motsvarande belopp till 24,5 mkr. I informationsärendet i augusti 

angavs att en åttaprocentig taxeintäktsökning skulle ge en återställning på 20 mkr 

för 2021, men sedan dess har Renova AB signalerat att behandlingsavgifterna kom-

mer att öka mer än vad vi förväntat oss för 2021. Förvaltningen anser inte att för-

ändringen sedan augusti motiverar en högre taxenivå för 2021 utifrån att resultatet 

2020 förväntas vara bättre än tidigare. 

Med en förväntad prognos för taxeintäkten 2020 på 452 mkr innebär det att en 

taxehöjning med 8 procent ger en taxeintäkt på 488 mkr 2021. 

För planperioden redovisas taxeintäktsförändringar med 7 respektive 5 procent för 

2022 och 2023. Detta är något lägre än motsvarande utveckling i verksamhetsno-

mineringarna som var 8 respektive 5 procent. 
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Förslag avseende generella avgiftsförändringar från 2021 

I bilagan visas förvaltningens förslag till samtliga avgifter från 2021. Viktavgiften 

föreslås höjas med nio procent och alla övriga avgifter med sju procent, med vissa 

specifika undantag enligt nedan. Det innebär att viktavgiften föreslås höjas från 

2,01 kr/kg (inkl. moms) till 2,19 kr/kg (inkl. moms). Avgifterna i södra skärgår-

den, där ingen specifik viktavgift per kund tas ut, har i förslaget beräknats fram 

för att motsvara höjningar på sju respektive nio procent. I genomsnitt ger förslaget 

avgiftsökningar på 7,5 procent för ett normalhushåll. För kunder med höga av-

fallsvikter blir avgiftsökningen högre eftersom viktavgiften höjs med nio procent. 

Tillsammans med förväntade volymförändringar innebär detta en intäktsökning 

med åtta procent. 

Förslag avseende specifika avgiftsförändringar från 2021 

De avsnitten som berörs av specifika avgiftsförändringar har getts en gul bak-

grundsfärg i bilagan. 

Under rubriken avgift för återvinningscentraler i bilagan (avsnitt 9) kompletteras 

beskrivningen med att det inte debiteras något besök då man endast lämnar 

material till återbruk. Detta är ett positivt incitament för att uppmuntra till ökat 

återbruk. Kretsloppsparken Alelyckan är utformad så att detta redan är enkelt, 

men på övriga centraler måste man kontakta personalen för att bli insläppt utan att 

registrera ett besök. Förslaget utgår från nämndens beslut om miljöstyrande taxa 

(2020-05-19 §103). Texten kompletteras med att hushållen kan lämna elavfall och 

farligt avfall utan att debiteras något besök. Elavfallet för att det är reglerat i avta-

let med producenterna och det farliga avfallet för att ha samma regler mellan åter-

vinningscentralen och miljöstationerna för farligt avfall. 

En ny grovavfallstjänst förs in i taxan i avsnitt 6.1 och med vissa specialregler 

som även specificeras i avsnitt 10.5. Tjänsten avser hämtning, transport, sortering, 

avlämning till återvinning eller försäljning av styckvis grovavfall och produkter 

till återbruk som hämtas inifrån bostaden. Tjänsten kommer tillhandahållas av en 

eller flera olika utförare och avgiften erläggs direkt till denna och inte till Krets-

lopp och vatten. Avgiftsnivåerna kommer fastställas i en upphandling som ännu 

inte är avslutad. Förslaget är därför att taxan beslutas så att prisnivån fastställs en-

ligt utförarens prislista. Till skillnad från de flesta övriga avfallstjänster så är det 

inte fastighetsägaren som är ansvarig för betalningen utan den som beställer tjäns-

ten. Detta är på samma sätt som den befintliga tjänsten för kremering av döda säll-

skapsdjur är utformad (se bilagans avsnitt 10.5.d) som också har ett undantag av-

seende fastighetsägarens betalningsansvar och där Renovas prislista för special-

ugnen fastställer avgiftsnivån. Denna grovavfallstjänst kommer inte vara obligato-

risk att använda utan är en frivillig tjänst med högre servicenivå som ett komple-

ment till den service som erbjuds vid återvinningscentralerna. Tjänsten införs tro-

ligen inte vid årsskiftet, vilket innebär att avgiften gäller tidigast från den tidpunkt 

som tjänsten erbjuds. 
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Avgifterna för hämtning av restavfall och blandat avfall från underjordsbehållare 

föreslås förändras. Viktavgiften är likadan för detta insamlingssystem som för öv-

riga. Idag är volymavgifterna indelade efter specifika behållarvolymer och ”årsli-

terpriset” för tömningen skiljer sig mycket åt mellan olika storlekar (från knappt 5 

kr/liter och år till dryga 7 kr/liter och år). Enligt beslutet om miljöstyrande taxa så 

bör avgifterna vara volymbaserade och samtidigt kommer det nu nya behållarstor-

lekar. Förvaltningen föreslår därför att taxan för underjordsbehållare utformas 

med ett pris per kubikmeter, se förslaget i bilagans avsnitt 2.4. Prisnivån baseras 

på den vanligaste tjänsten för underjordsbehållare, nämligen 5 kubikmeter restav-

fall som är den 3 av 4 kunder valt. Prismodellen blir därmed liknande den som 

gäller för mobil sopsug. För de flesta kunderna med underjordsbehållare innebär 

detta att priset höjs med 7 procent precis som för alla andra tjänster, men 150 av 

1 700 behållare kommer tömmas med en lägre avgift än tidigare. Motsvarande 

förändring görs även för extratömningar av underjordsbehållare, men där blir av-

gifterna lägre för samtliga tjänster utifrån prisnivån på övriga avgifter för extra-

tömningar. Samma förändring med en volymtaxa föreslås för matavfallstankar 

större än 1 kubikmeter som töms med mobil sopsug. Dessa typer av anläggningar 

ägs och sköts av fastighetsägarna. Dessa förändringar innebär att det blir enklare 

och tydligare för både oss och leverantörer av system samt våra kunder att an-

vända nya storlekar.  

Under en ny rubrik i avsnitt 5 samlas tjänster som utvecklats särskilt för evene-

mang, denna har tillkommit sedan informationsärendet i augusti. Det är dels tjäns-

ter som funnits i tidigare års taxor, under rubrikerna 5.1 och 5.2, dels några nya 

tjänster. En ny tjänst är ”Evenemangskärl: leverans, hämtning och tömning” för 

tre olika stora kärl. Där vi tidigare endast erbjudit 190 liters kärl som tömts genom 

att en extratömning beställs av den som anordnar evenemanget så finns det nu 

tjänster som innehåller leverans, hämtning och tömning för matavfall i 140 liters 

kärl och restavfall eller blandat avfall i 190 liters- respektive 660 liters kärl. För 

restavfall och blandat avfall tillkommer nu också viktavgift. Tidigare har inte eve-

nemangen med kärl debiterats viktavgift (då extratömningar inte vägs), men det 

efterfrågas både viktstatistik och incitament från anordnarna. Kärlhyran inklude-

ras i tjänsterna som istället tidsbegränsas. Tidigare har en separat hyra tagits ut. 

Avgiften för leverans och hämtning av tomma evenemangskärl sätts så att den 

omfattar upp till tio kärl istället för endast ett för att bättre spegla våra kostnader. 

Syftet med att ha ett eget avsnitt för dessa tjänster är att det ska bli tydligare för 

den som anordnar evenemang vilka tjänster som finns och vad avgiften för dessa 

är. 

Förtydliganden görs av texterna i avsnitt 4 för vissa slamtjänster som inte innebär 

några ändringar av taxan eller tjänsterna utan bara att det ska vara lättare att utläsa 

vad som omfattas och inte. Det förtydligas också att om man beställer extrahämt-

ning enligt avsnitt 6.5 på en speciell dag eller tid så utgår en transportavgift på 

samma sätt som för extrahämtningar inom ett dygn. Detta även om extrahämt-

ningen bokas till en tid som ligger mer än ett dygn bort. 
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Fortsatt extra avgiftsökningar för sommartjänster. Den korrigering som påbörja-

des i taxan för 2018 föreslås fortsätta. Sommarhämtning höjs mer än genomsnit-

tet. Höjningen föreslås till 17 procent för den fasta sommaravgiften för småhus 

och fritidshus och när samma kärlstorlekar används i flerbostäder och verksam-

heter. 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, i Göteborg 47 pro-

cent av villahämtning. För att bättre spegla de kostnader som uppstår och nyttan 

kunderna har föreslås att sommarhämtningen höjs relativt helårshämtningen för 

att på sikt nå 55 – 60 procent av motsvarande helårshämtning. Höjningen genom-

förs över flera år för att inte ge allt för kraftiga prisökningar för dessa kunder. De 

större kärlen för flerbostadshus och verksamheter med sommarhämtning har redan 

idag genomsnittliga avgifter som utgör 57 – 60 procent av motsvarande helårs-

hämtning, för dessa föreslås ingen extra höjning. För till exempel hämtning av 

restavfall varannan vecka sommartid i 140 liters kärl ökar då avgiften från 493 

kronor per år till 576 kronor per år (inkl. moms) istället för till 528 kronor. 

Avgift för förpackningsinsamling inom de områden som testar tvåfackskärl 

skrivs med i taxan. Denna tjänst utförs på uppdrag av förpackningsproducenterna 

och kunderna betalar endast självkostnadspris för tömningen. Utifrån förpack-

ningsförordningen borde denna tjänst helt bekostas av det tillståndspliktiga insam-

lingssystemet från 2021. Eftersom ansökningarna från insamlarna inte beviljades 

så finns inga godkända insamlingssystem och det är därför oklart vad som gäller 

för finansiering av denna tjänst. Avgiften förutsätts därför endast tas ut i de fall 

producenterna inte bekostar insamlingen. Alternativet att avsluta testet har över-

vägts, men då det är en uppskattad service och i linje med de krav som ställs i för-

packningsförordningen vill förvaltningen fortsätta erbjuda tjänsten även under 

2021. 

Prislistan för extra tillbehör under avsnitt 6.6 kompletteras med ytterligare tillbe-

hör. Dessa tillkommande tillbehör som tratt, sil, dubbelvagn med flera används av 

storkök och restauranger för att underlätta hantering av matavfall. Denna typ av 

tillbehör kan verksamheterna köpa från vilken leverantör de vill, men för att ge en 

samlad bild av våra tjänster tas priserna med i avfallstaxan. 

En ny administrativ avgift för gemensam hämtning av matavfall för sommarhus 

och fritidshus läggs till under 10.2 då det idag endast finns en avgift för helårs-

kunder. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Konsekvenser för brukarna 

För 2021 bedöms ökningen i genomsnitt för avgifterna vara cirka 7,5 procent, när 

intäkten ökar med åtta procent. En genomsnittlig småhuskund i Göteborg betalar 
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2020 cirka 1 794 kr per år för sin avfallshantering, bland större kommuner i Sve-

rige låg nivån på 2 208 kr/år 2019. Ett lägenhetshushåll i Göteborg betalar i ge-

nomsnitt 1 285 kr per år 2020 och motsvarande bland större kommuner i Sverige 

var 2019 på 1 546 kr per år. 

Förslaget skulle innebära följande förändringar för exempelhushåll i Göteborg. 

Genomsnittlig avfallsavgift för exempelhushåll med matavfallssortering (ca 70 procent)  
Årsavgift kr/år 

 
Ökning mellan åren  

Småhus kr/år Lägenhet kr/år Småhus kr/år Lägenhet kr/år 

2020              1 794 kr                 1 339 kr    

2021              1 927 kr                 1 442 kr                  133 kr              102 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. 

 

Genomsnittlig avfallsavgift för exempelhushåll utan matavfallssortering (ca 30 procent)  
Årsavgift kr/år 

 
Ökning mellan åren  

Småhus kr/år Lägenhet kr/år Småhus kr/år Lägenhet kr/år 

2020 2 317 kr                2 368 kr    

2021 2 492 kr                2 548 kr                  175 kr                180 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 st 600 liters kärl för blan-

dat avfall med hämtning varje vecka och har 25 meter dragväg och lämnar 419 kg avfall per hus-

håll. 

Resultaträkning och eget kapital/skuld till abonnenter 

Förslaget innebär att taxeintäkterna för avfallsverksamheten inte täcker kostna-

derna för verksamheten för 2021. Detta är en eftersträvad utveckling då avfalls-

verksamheten för närvarande har ett högt eget kapital som utgör en skuld till 

abonnenterna. Denna bör återställas så snart som möjligt för att komma rätt bru-

kare till del. Om man dröjer för länge så förändras kundbasen genom in- och ut-

flyttningar 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 nivåer som är låga (jämfört med om budgeten 

varit i balans hela tiden). 

Utifrån beskrivningarna ovan förväntas årets resultat och kommande års ekonomi att ut-

vecklas på det sätt som visas i tabellen nedan. Prognosen utifrån augustis resultat är inte 

klar så endast vissa poster indikeras i sammanställningen nedan. De utgör trots det un-

derlag för bedömningarna för perioden 2021–2023 då alternativet att använda tidigare 

prognoser bedöms utgöra ett sämre beräkningsunderlag. Utifrån de förändrade riktlinjerna 

för taxekollektiven redovisas från 2021 alltid ett nollresultat och resultatet balanseras ge-

nom en post som förändrar skulden till abonnenterna. 
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Utfall 

2019 

Budget 

2020 

Prognos 

maj 2020 

Prel. aug 

2020 

Budget 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 

Verksamhetens totala 

intäkter 

468 534 470 310 465 278 
 

 529 791      538 433      554 494     

varav taxeintäkter 453 121 458 000 452 400 452 000  488 000      522 160      548 268     

varav förändring av 

skuld till abonnenter 

    
 30 064      4 546     -5 501     

Verksamhetens kostna-

der 

-422 426 -469 120 -467 892 
 

-497 484     -481 286     -496 203     

Avskrivningar -4 798 -5 000 -4 792 
 

-7 200     -7 344     -7 491     

Räntekostnader -1 843 -3 000 -2 725 
 

-3 000     -3 060     -3 121     

Kommuninternt fördelat -21 771 -22 490 -23 281 
 

-22 107     -22 549     -23 000     

Verksamhetens totala 

kostnader 

-450 838 -499 610 -498 690 
 

-529 791      538 433      554 494     

Resultat 17 696 -29 300 -33 412 (-24 900) 
 

         

 

Eget kapital/skuld till 

abonnenter 74 175 

             

44 875     

             

40 763     

             

49 275     

             

19 211     

             

14 665     

             

20 166     

 

Osäkerheter 

Sedan verksamhetsnomineringarna gjordes har vissa osäkerheter ökat avseende 

bedömningarna av framtiden. Osäkerheterna är: 

• Coronapandemins påverkan på volymer och kostnader 

• Förändrad lagstiftning avseende returpapper 

• Osäkerheter avseende förpackningsinsamlingen 

Covid-19 påverkar volymen på avfallshanteringen 2020 och försvårar prognoser 

för både volymer och kostnadsutveckling. Under året har vi sett hur verksamheter 

pausat avfallshämtning och hur avfallsmängder minskar och flyttar ut från cent-

rum på grund av förändrat besöksmönster, stängda nöjesparker, inställda evene-

mang och hemarbete. Samtidigt har besöken på återvinningscentralerna ökat. Re-

sultatet hittills i år är därför ett sämre beslutsunderlag inför nästa år än vad som 

brukar vara fallet. Konjunktursvängningar till följd av pandemin påverkar också 

de kostnader vi har och kan troligen påverka priser och index uppåt de närmaste 

åren. 

Regeringen har föreslagit att ansvaret för returpapper ska flyttas från producen-

terna till kommunerna. Troligen tillkommer därför detta som ett nytt ansvarsom-

råde från 2022 som innebär att förvaltningen behöver mer resurser. Utifrån kun-

skapsläget just nu är nettokostnaderna med bibehållen servicenivå 2 mkr per år för 

den delen som samlas in på återvinningsstationer men därtill kommer kostnader 

för den fastighetsnära insamling som fastighetsägare köper samt uppstart och 

eventuella ambitionsökningar. Förslaget är för närvarande på remiss och det är ut-

ifrån underlaget i remissen svårt att bedöma de ekonomiska effekterna. 

Under våren lämnade producentansvarsorganisationerna FTIAB och TMR in an-

sökningar om att bli tillståndsgivna insamlingssystem för förpackningar. Natur-



 

Göteborgs Stad Kretslopp och vatten, tjänsteutlåtande 9 (9) 

   

   

vårdsverket godkände inte ansökningarna och därför är det nu oklart vad som hän-

der från årsskiftet och vad kommunerna kommer att få för roll. Tidigare har det 

funnits en ambition från regeringens och troligen även riksdagens sida att behålla 

producentansvaret och öka kraven på servicenivån, men i och med händelseut-

vecklingen avseende returpappret är framtiden lite mer oviss. 

Tidplanen för taxebesluten innebär att beräkningarna behöver göras innan det 

finns ett kvalitetssäkrat delårsresultat med tillhörande prognos och innan prissam-

råd hållits med Renova AB.  

Bedömning ur ekologisk dimension 

Den ekonomiska styrningen i taxan ger kunderna ett ökat incitament till avfallsmi-

nimering och källsortering av avfall.  

Val av tjänster med utsortering av matavfall premieras genom lägre avgifter. Utsor-

tering av förpackningar, tidningar, matavfall samt förebyggande uppmuntras ge-

nom vikttaxan och genom att avgifterna beror av abonnerad volym. Avgifter för 

dragvägar och hissar minskar tid för manuell hämtning och därmed tomgångskör-

ning. 

Genom viktavgiften ges göteborgarna ett incitament till att hålla nere sin konsumt-

ion och därmed sin avfallsvikt och på så sätt minska sin miljöbelastning. Ett villa-

hushåll som minskar sina restavfallsmängder med 30 procent jämfört med ett ge-

nomsnittshushåll (från 254 kg/år till 178 kg/år) kan spara 166 kr per år. 

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.  

Exepedieringskrets 

Kommunstyrelsen  



Bilaga 1: Förslag till avfallstaxa från 2021 1 

Bilaga 1: Förslag till avfallstaxa 2021 
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, säckar och påsar samt behandling av ditt avfall på ett resurseffektivt och 
miljöanpassat sätt.  
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2 Årsavgifter för hämtning av fast avfall under kommunalt ansvar 
med viktdebitering 
Följande avgifter gäller hela Göteborg förutom södra skärgården. Viktdebitering innebär att avgiften består av en fast års-
avgift och en rörlig viktavgift. 

2.1 Viktavgift 

 Viktavgift kr per kg 

Tjänst Matavfall Restavfall  Blandat avfall  

  Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms 

Viktavgift per kg Ingen avgift 
1,75 2,19 1,75 2,19 

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 kan tillkomma. Se avsnitt 7. 

Helårshämtning 

  Årsavgift (kr/behållare) 

Behållare Hämtning Matavfall Restavfall Blandat avfall 

  Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms 

60 liter säck /  
140 liter kärl 

1 gång/vecka 159 199 - -  -   -  

140 liter kärl var 4:e vecka var 
14:e dag 

 -   -  570 
893 

713  
1116  

- 
1253  

- 
1566 

190 liter kärl var 4:e vecka var 
14:e dag 

 -   -  601  
938 

751  
1 173  

- 
1 318  

- 
1 648 

240 liter kärl Var 14:e dag - - 978 1 223 1 374 1 718 

Sommarhämtning 1 maj–30 september 

  Årsavgift (kr/behållare) 

Behållare Hämtning Matavfall Restavfall Blandat avfall 

  Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms 

60 liter säck /  
140 liter kärl 

1 gång/vecka 81 101 
 

 -   -  -  -  

140 liter kärl var 4:e vecka var 
14:e dag 

 -   -  291 
461 

364 
576 

- 
649 

- 
811 

190 liter kärl var 4:e vecka var 
14:e dag 

 -   -  316  
484  

395  
605 

- 
684 

- 
855 

240 liter kärl Var 14:e dag - - 505 631 714 893 
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2.3 Kärl- och säckhämtning i flerbostadshus och hos verksamheter  
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 Restavfall Blandat avfall 

    Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms 

140 liter var 14:e dag - - 893   1 116     1 253    1 566    

 1 gång/vecka 799 999 1 306   1 633     1 843    2 304 

140 liter med 
säck * 

1 gång/vecka 906 1 133 - - - - 

190 liter var 14:e dag - - 938   1 173     1 318    1 648    

 1 gång/vecka 1 014 1268 1 343   1 679     1 896    2 370 

240 liter 1 gång/vecka 1 263 1 579 -  -  - - 

300 liter * var 14:e dag - - 1 239 1 549 1 797    2 246    

370 liter 1 gång/vecka  - - 2 213 2 766 3 209    4 011 

400 liter * var 14:e dag - - 1 386 1 733    1 999    2 499    

 1 gång/vecka - - 2 474 3 093 3 570    4 463 

600 liter * var 14:e dag - - 2 134 2 668    3 078    3 848    

660 liter 1 gång/vecka - - 3 810 4 763 5 497    6 871 

800 liter * var 14:e dag - - - - 4 325    5 406    

 1 gång/vecka - - 5 376 6 720 7 722    9 653 

* Inga nya abonnemang tecknas för denna tjänst eller kärlstorlek.   

Sommarhämtning 1 maj–30 september 

Årsavgift (kr/behållare)  

Behållare Hämtning Matavfall Restavfall Blandat avfall 

    Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms 

140 liter Var 14:e dag - - 461    576    649    811    

 1 gång/vecka 351 439 709    886    998    1 248    

190 liter var 14:e dag - - 484    605    684    855    

 1 gång/vecka  - - 745    931    1 052    1 315    

240 liter 1 gång/vecka 542 678    - - - - 

300 liter* Var 14:e dag - - -   1 059    1 324    

370 liter 1 gång/veckan - - 1 320 1 650    1 891    2 364    

400 liter* Var 14:e dag - - -   1 211    1 514    

 1 gång/vecka - - 1 380 1 725    2 164    2 705    

600 liter* Var 14:e dag - -     1 730    2163 

660 liter 1 gång/vecka - - 2 164 2 705    3 089    3 861    

800 liter* 1 gång/vecka - - - - 4 367    5 459    

* Inga nya abonnemang tecknas för denna tjänst eller kärlstorlek   

Komprimerade kärl för verksamheter * 

Årsavgift (kr/behållare)  

Behållare Hämtning Restavfall Blandat avfall 

   Exkl. moms Inkl. moms  Exkl. moms Inkl. moms 

400 liter normalkomprimerade* 1 gång/vecka 4 264 5 330 6 089 7 611 

* Inga nya abonnemang tecknas för denna tjänst eller kärlstorlek  
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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 Hämtning Matavfall Restavfall Blandat avfall 

    Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms 

Per m3 behållarvolym* Var 14:e dag 1958 2448 2602 3253 3383 4229 

1 gång/vecka 3915 4894 5204 6505 6765 8456 

* 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 Blandat avfall 

  Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms 

0,2 m3 1 gång/vecka      978     1 223            

0,3 m3 1 gång/vecka   1 226     1 533            

Per m3 tankvolym* Var 14:e dag  
 

      1 780     2 225      2 542     3 178    

1 gång/vecka 1 590  1 988    3 562     4 453      5 085     6 356    

* 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. 

Dockningsavgift för mobil sopsug 

Hämtning Årsavgift dockning  

 Exkl. moms  Inkl. moms 

Var 14:e dag   4 366      5 458    

1 gång/vecka   8 730      10 913    

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

Tjänst Enhet Avgift (kr/enhet) 

  Exkl. moms Inkl. moms 

Assistanstid mobil sopsug 15 min      315     394    

Framkörning mobil sopsug Tillfälle      654     818    

Tvätt av underjordsbehållare Tillfälle       2 811     3 514    
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3 Årsavgifter för hämtning av fast avfall under kommunalt an-
svar i Södra skärgården 
Följande avgifter gäller i Södra skärgården. Behandlingsavgiften är inkluderad i priset, ingen viktdebitering. 

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

Helårshämtning 

  Årsavgift (kr/behållare)  

Behållare Hämtning Matavfall Restavfall Blandat avfall 

    Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms 

60 liter säck/  
140 liter kärl  

1 gång/vecka         159     199    - - - - 

125 liter säck/ var 4:e vecka  - - 775    969        

140 liter kärl var 14:e dag - - 1 305    1 631    1 787    2 234    

 1 gång/vecka - - 2 128    2 660    2 909    3 636    

160 liter säck/ var 4:e vecka  - - 869    1 086        

190 liter kärl var 14:e dag - - 1 473    1 841    2 016    2 520    

 1 gång/vecka - - 2 409    3 011    3 292    4 115    

240 liter kärl Var 14:e dag 
- - 

1 669    2 086    2 253    2 816    

Fritidshämtning 

För dig som ibland vistas i ditt fritidshus även under vinterhalvåret. Hämtning enligt nedan 1 maj–30 september och dessu-
tom 4 hämtningar 1 oktober–30 april. 

 Årsavgift (kr/behållare)  

Behållare Hämtning Matavfall Restavfall Blandat avfall 

    Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms 

60 liter säck/   
140 liter kärl  

1 gång/vecka 94    118            

125 liter säck/ var 4:e vecka  - - 489    611        

140 liter kärl var 14:e dag - - 755    943    1 042    1 303    

 1 gång/vecka - - 1 176    1 470    1 621    2 027    

160 liter säck/ var 4:e vecka  - - 578    722    0      

190 liter kärl var 14:e dag - - 870    1 088    1 205    1 506    

 1 gång/vecka - - 1 362    1 703    1 871    2 339    

240 liter kärl Var 14:e dag 
- - 

991    1 239    1 401    1 751    

Sommarhämtning 1 maj–30 september 

För dig som bara vistas i ditt fritidshus 1 maj–30 september. 

 Årsavgift (kr/behållare)  

Behållare Hämtning Matavfall Restavfall Blandat avfall 

    Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms 

60 liter säck/   
140 liter kärl  

1 gång/vecka            81     101    - - - - 

125 liter säck/ var 4:e vecka - - 386    483        

140 liter kärl var 14:e dag - - 652    815    896    1 120    

 1 gång/vecka - - 1 071    1 339    1 472    1 840    

160 liter säck/ var 4:e vecka  - - 439    549        

190 liter kärl var 14:e dag - - 731    914    1 006    1 258    

 1 gång/vecka - - 1 219    1 524    1 669    2 086    

240 liter kärl Var 14:e dag 
- - 

812    1 015    1 144    1 430    
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3.2 Kärl- och säckhämtning i flerbostadshus och hos verksamheter  
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. Restau-
ranger kan ha max 370-liters kärl för blandat avfall och verksamheter max 140 liter för matavfall. För verk-
samheter ingår tvättning två gånger per år. 

Helårshämtning 

  Årsavgift (kr/behållare)  

Behållare Hämtning Matavfall Restavfall Blandat avfall 

    Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms 

120 liter kärl 1 gång/vecka 786 983    - - - - 

140 liter kärl var 14:e dag - - 1 184    1 480    1 616    2 020    

 1 gång/vecka 799 999    1 950    2 438    2 657    3 321    

140 liter  
med säck 

1 gång/vecka 906 1 133    - - - - 

190 liter kärl var 14:e dag - - 1 345    1 681    1 836    2 295    

 1 gång/vecka 1 014 1 268    2 226    2 783    3 033    3 791    

240 liter kärl 1 gång/vecka 1 263 1 579    - - - - - 

370 liter kärl var 14:e dag - - 2 119    2 649    2 882    3 603    

 1 gång/vecka  - - 4 009    5 011    5 435    6 794    

660 liter kärl var 14:e dag - - 3 701    4 626    5 042    6 303    

 1 gång/vecka - - 7 004    8 755    9 508    11 885    

* Inga nya abonnemang tecknas för denna tjänst. 

Sommarhämtning 1 maj–30 september 

Årsavgift (kr/behållare)  

Behållare Hämtning Matavfall Restavfall Blandat avfall 

    Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms 

140 liter kärl var 14:e dag  - 658    823    903    1 129    

 1 gång/vecka 351 439    1 081    1 351    1 485    1 856    

190 liter kärl var 14:e dag - - 738    923    1 015    1 269    

 1 gång/vecka  - - 1 232    1 540    1 687    2 109    

240 liter kärl 1 gång/vecka 542 678    
    

370 liter kärl var 14:e dag - -     1 639    2 049    

 1 gång/vecka - - 2 225    2 781    3 123    3 904    

660 liter kärl 1 gång/vecka - - 3 766    4 708    5 293    6 616    
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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) Sugning inkl behandling (kr/m3) 

 Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms 

Trekammarbrunn 369 461 201 251 

Sluten tank 369 461 171 214 

Minireningsverk 524 655 201 251 

Fettavskiljare 439 549 417 521 

Matavfall från avfallskvarn - - 119 149 

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 Sugning inkl  behandling ( 
(kr/m3) 

inom tre  
arbetsdagar 

på bestämd tid/dag akut samma dag** 

 Exkl.  
moms 

Inkl.  
moms 

Exkl.  
moms 

Inkl.  
moms 

Exkl.  
moms 

Inkl.  
moms 

Exkl. 
moms 

Inkl.  
moms 

Minireningsverk 750    938    1 500    1 875    2 250    2 813    201    251    

Fettavskiljare 608    760    1 216    1 520    1 824    2 280    417    521    

Trekammarbrunn 608    760    1 216    1 520    1 824    2 280    201    251    

Sluten tank 608    760    1 216    1 520    1 824    2 280    171    214    

Matavfall från avfallskvarn  608    760    1 216    1 520    1 824    2 280    119    149    

       Sugning inkl behandling 
(kr/st) 

Mobil toakur* – 0,8 m3  608    760    1 216    1 520    1 824    2 280    427 534    

Mobil toavagn* – 1,2 m3  608    760    1 216    1 520    1 824    2 280    641 801    

Mobila toaholkar – per ställe 608    760    1 216    1 520    1 824    2 280    102 128    

Mobila toaholkar – per toa - - - - - - 112 140    

 Per styck, inom 4 veckor     

Filter från fosforfälla i säck 2571 3 214    - - - -  - - 

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

Personal och bil Timme 1195 1 494    

Extra personal Timme 516 645    

Övertid, vardag kl. 05.00–06.30 och 16.00–18.30 Personal och timme 467 584    

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

Uppdrag 2903 3 629    

Jourtillägg för behandling av fett  Tömning 3221 4 026    

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

Tillfälle 2257 2 821    

Dispenshandläggning fettavskiljare Anläggning 4280 5 350    

Slangtillägg för slangar längre än 20 meter 5 meter 67 84    

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 undan-
röjt debiteras halv transportavgift.  
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5 Avgifter för containerhämtning och evenemangstjänster 
5.1 Containerhämtning inklusive central sopsug 
Där container används som ordinarie hämtningssystem, till exempel flerbostadshus, äldreboenden och studentbostäder 
betalas en lägenhetsavgift per lägenhet och år. 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. 

Transportavgift 

Vi tar ut transportavgift när vi lämnar och hämtar container hos beställaren. Vi tömmer containern när vi hämtar den, men 
evenemangskärl ska vara tomma när vi hämtar dem. Beställs tömning om containern ska stå kvar hos beställaren tar vi en 
transportavgift för tömning. Beställaren betalar ingen transportavgift vid tömning av matavfall. 

 Transportavgift (kr/gång)  

Tjänst Matavfall Restavfall Blandat avfall, grovavfall och 
trädgårdsavfall 

 Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms 

Leverera container       677     846      677     846         677     846    

Tömning av liten container 2–10 m3  0 0      270     338         336     420    

Tömning av stor container 11–34 m3 0 0      618     773         747     934    

Hyra 

Hyra (kr/dygn) *   

Behållare Öppen Täckt  Komprimatoranpassad 

 Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms  Inkl. 
moms 

Exkl. moms Inkl. moms 

2 m3  - - 4,86 6,08 - - 

5 m3 9,72 12,15 14,58 18,23 - - 

8 m3  9,72 12,15 19,44 24,30     

10 m3  19,44 24,30 19,44 24,30 - - 

12 m3  19,44 24,30 19,44 24,30 29,22 36,53 

16 m3  19,44 24,30 - - 33,9 42,38 

20 m3  37,88 47,35 37,88 47,35 37,88 47,35 

26 m3  - - - - 37,88 47,35 

30 m3  - - - - 43,01 53,76 

34 m3  - - 43,01 53,76 43,01 53,76 

* Hyra för mindre än 4 dygn debiteras inte.   

Viktavgift 

Viktavgift (kr/ton)  

Matavfall och trädgårdsavfall  Blandat avfall, restavfall och grovavfall 

Exkl. moms Inkl. moms  Exkl. moms Inkl. moms 

     336     420      1 750     2 188       
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5.2 Tilläggstjänster och grundavgift för container  
Används container som ordinarie hämtningssystem, till exempel för flerbostadshus, äldreboenden och 
studentbostäder betalas en lägenhetsavgift per lägenhet och år. Kräver arbetet längre tid eller större ar-
betsinsats 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 

Inkl. 
moms 

Lägenhetsavgift Lägenhet      211     264    

Personal och bil Timme   1 073     1 341    

Extra personal vid containerarbeten Personal och timme      464     580    

Övertid för extra personal Personal och timme      422     528    

Helg- och kvällstillägg * Hämtningstillfälle   2 034     2 543    

Flyttning av container vid annat uppdrag Tillfälle      263     329    

Tvätt av container Tillfälle      319     399    

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

Tillfälle         0  0  

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

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 
av evenemang. Dessa särskilda tjänster får nyttjas under högst 14 dagar per evenemang. Viktavgift tillkommer för tömning av 
restavfall och blandat avfall. Ordinarie arbetstid för dessa tjänster är kl. 6.30–16.00 på vardagar. 

Tjänst Storlek Enhet Matavfall 
(kr/kärl) 

Restavfall 
(kr/kärl) 

Blandat avfall 
(kr/kärl) 

Avgift 
(kr/enhet) 

   Exkl. 
moms 

Inkl. 
moms 

Exkl. 
moms 

Inkl. 
moms 

Exkl. 
moms 

Inkl. 
moms 

Exkl. 
moms 

Inkl. 
moms 

Hyrkärl: leverans och hämtning 
av tomma kärl 

190 li-
ter 

per påbörjat 
10-tal kärl 

- - - - - - 611 764 

Evenemangskärl: leverans, 
hämtning och sluttömning av 
kärl 

140 li-
ter 

kärl 40 50 - - - - - - 

190 li-
ter 

kärl - - 150 188  195 244  - - 

660 li-
ter 

kärl - - 200 250  260 325  - - 

Kärltömning, inplanerad under 
ordinarie arbetstid 

Alla 
ovan 

 - - - - - - 140 175 

Tilläggsavgift för inplanerad 
tömning utanför ordinarie ar-
betstid  

 ställe       1 222 1528 

Tilläggsavgift för akut tömning 
under ordinarie arbetstid inom 
24 timmar från beställning 

  ställe             611 764 

Tilläggsavgift för jourtömning 
utanför ordinarie arbetstid * 

  tillfälle             2 444 3055 

*  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. 
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6 Avgifter för övriga tjänster 
6.1 Styckvis hämtning av löst 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. Grovavfall hämtas även i container (avsnitt 5) eller lämnas vid återvinningscentral (avsnitt 9). För hämtning av vit-
varor och elavfall se nedan under 6.3. Transportavgift tas endast ut vid engångsbeställning, inte för regelbunden hämtning.  

Tjänst Enhet Avgift (kr/enhet) 

Hämtning från grovavfallsrum eller uppställningsplats  Exkl. moms Inkl. moms 

Transportavgift vid engångsbeställning  Tillfälle 625 781 

Lastnings- och behandlingskostnad Per påbörjad 5-minutersperiod 266 333 

Hämtning från bostad (tjänsten tillkommer under året, avgiften gäller från 
det datum tjänsten erbjuds) 

 Exkl. moms Inkl. moms 

Avgift för hämtning, sortering och behandling Enligt leverantörens prislista 

6.2 Hämtning av trädgårdsavfall i kärl 
Säsongsvis hämtning av trädgårdsavfall i kärl varannan vecka från mitten av april till november, 16 gånger. Erbjuds inte överallt i 
Göteborg, men införs stegvis. Kärlplacering som innebär försvårad hämtning, till exempel dragväg, är inte tillåten för denna tjänst. 

Tjänst Årsavgi ft (kr/år) 

 Exkl. moms Inkl. moms 

Trädgårdsavfall, 370 liter kärl 752 940 

6.3 Hämtning av elavfall 
Elavfall är till exempel TV, dator, brödrost och hårtork och kan samlas 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 se-
dan 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.  
För elavfall betalas ingen behandlingsavgift. 

Tjänst Enhet Avgift (kr/enhet) 

  Exkl. moms Inkl. moms 

Hämtning i stor behållare (elavfallshäck) Tillfälle och behållare 950 1 188  

Hämtning i små behållare (backar och rör), första hämt-
ningen under ett kalenderår (obligatorisk) 

Tillfälle 0 0 

Hämtning i små behållare (backar och rör), ytterligare hämt-
ning samma kalenderår 

Tillfälle 950 1 188  

Styckvis hämtning av större enheter Styck 240 300 

Upphängningsbeslag för 3 små elavfallsbehållare Styck 305 381 

6.4 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 950 1 188  
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6.5 Extra hämtning av säck- och kärlavfall 
I avgiften ingår hämtningsavgift och behandlingsavgift. Extrahämtning utförs normalt inom tre arbetsdagar. För extrahämt-
ning som utförs inom ett dygn eller på bestämd tid tillkommer en transportavgift. 

Behållare Avgift (kr/behållare) 

 Exkl. moms Inkl. moms 

Kärl upp till 240 liter 85 106    

Kärl 300 - 400 liter 129 161    

Kärl 600 - 800 liter 268 335    

400 liter komprimerat 337 421    

Säckar mindre än 160 liter (endast vid fastigheter med säcktjänst) 85 106    

Tjänst och enhet Avgift (kr/angiven enhet) 

Mobil sopsug dockning, per ställe och kund 216 270    

Mobil sopsug, per m3 tankvolym (avrundat upp till närmaste halvkubik) 170 213    

Underjordsbehållare, per m3 behållarvolym (avrundat upp till närmaste halvkubik) 320 400    

Transportavgift för hämtning inom ett dygn eller på bestämd tid, per ställe 611 764    

6.6 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 4,04 5,05    

Matavfallspåse (majsstärkelseplast) 10-38 liter Styck 1,21 1,51    

Avrinningskit för dubbelvagn Styck 2609 3261 

Enkel säckhållare Styck 1080 1350 

Dubbel säckhållare Styck 1517 1896 

Rullstativ Styck 810 1013 

Sil Styck 333 416 

Tratt Styck 308 385 

Sorteringsbox Styck 79 99 

Transport av säckar och påsar Tillfälle och ställe 163 204 

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

Tjänst Rabatt (kr) 

 Exkl. moms Inkl. moms 

Startrabatt bytesrum 1323 1 654    

6.8 Förpackningsinsamling i testområde 
Tjänsten erbjuds endast efter överenskommelse i särskilda testområden. Avgiften tas endast ut i de fall 
producenterna inte bekostar insamlingen.   

Tjänst Behållare Hämtning Avgift (kr/behållare/år) 

   Exkl.moms Inkl.moms 

Tvåfackskärl för plastförpackningar och pappersförpackningar  240 liter kärl Var 14:e dag 640 800    
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7 Avgift för försvårad hämtning  
Dragväg definieras i föreskrifter för avfallshantering, där anges att med dragväg menas avståndet mellan kärlet och hämt-
ningsfordonets uppställningsplats. Det är den väg som hämtningspersonalen drar eller skjuter kärlet manuellt. I föreskrif-
terna finns ytterligare bestämmelser om dragvägar. 

7.1 Avgift för dragväg 7.2 Avgift för trappor och hiss 
Dragväg för säck och kärl, utom matavfallsbehål-
lare för boende som dras utan avgift. 

 
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 Inkl. moms 

Isättning av säck* 2,24 2,80 

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

 

8 Avgift för felsorterat avfall 
Renhållningspersonalen kontrollerar kvaliteten på det på det aktuella avfallet i samband med varje tömning. Om behålla-
ren innehåller otillåtet avfall töms den inte, men avgift tas ut. För att få tömt behöver fastighetsinnehavaren beställa en 
extra tömning med rätt avfallsslag eller plocka bort det otillåtna avfallet. 

8.1 Felsorterat avfall i matavfallsbehållare 
I samband med tredje påpekandet om felsortering i matavfallsbehållare debiteras en avgift för felsortering 

Matavfall Enhet Avgift (kr/enhet) 

  Exkl. moms Inkl. moms 

Kärl och säck – villor och radhus Hämtställe 325 406 

Kärl och säck – flerbostadshus Hämtställe 490 613    

Underjordsbehållare Behållare 490 613    

Mobil sopsug Tank 490 613    

Container Behållare 3261 4 076    

Matavfall i tank m3 tankvolym 490 613    

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 3 261 kr exkl. moms per tillfälle 
(4 076 kr inkl. moms). Omklassning av avfallet innebär även att viktavgiften kan ändras, t ex kan trädgårdsavfall avfall om-
klassas 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. 

  

Hämtningsförhållande Avgift (kr/trappsteg/tillfälle/behållare) 

 Exkl.moms Inkl.moms 

Trappsteg*  2,17 2,71  

 Årsavgift vid veckohämtning (kr/behållare/år) 

Hiss  789 998 

* Inga nya abonnemang tecknas där trappor behövs för att transportera kärlet eller säcken. 

Avgift  
(kr/meter/tillfälle/behållare) 

Exkl.moms Inkl. moms 

0,79 0,99 
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9 Avgift för återvinningscentraler 
Återvinningscentralerna är öppna både för privatpersoner och mindre företag. Alla vuxna som är folkbokförda i Göteborg 
har rätt till ett kort med tolv fria besök per år på återvinningscentralerna. Mindre företag med ett avfallsabonnemang för 
avfall har också rätt till ett kort med tolv fria besök (inkluderar ej lämning av farligt avfall). Efter utnyttjade fribesök tas en 
avgift ut per besök. Mindre företag utan avfallsabonnemang har möjlighet att lämna avfall på återvinningscentralerna men 
måste då betala för varje besök. Ideell secondhandverksamhet är avgiftsbefriad. När man reser till återvinningscentralen 
utan bil debiteras inte något besök, inte heller om man endast lämnar avfall till återbruk, elavfall eller för farligt avfall.  

Tjänst Enhet Avgift (kr/ besök) 

  Exkl. moms Inkl. moms 

Besök på återvinningscentral Per besök  271 339 

 

10 Särskilda bestämmelser för avfall under kommunalt ansvar 
1) Säckar och påsar 

a) För matavfall: För villor och radhus delas säckar och på-
sar för matavfall ut två gånger per år. För fritidshus delas 
de ut innan hämtningssäsongen börjar. Till flerbostads-
hus och verksamheter levereras matavfallspåsar efter 
beställning.  

b) För restavfall eller blandat avfall: I Södra Skärgården de-
las säckar ut två gånger per år vid veckohämtning och 
för annan hämtningsfrekvens en gång per år.  

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 av-
gift för kärl- eller säckabonnemang enligt priserna i av-
snitt 2 eller 3. Utöver det tillkommer för varje tjänst: 

a) För restavfall eller blandat avfall 403 kr exkl. moms (504 
kr inkl. moms) om man har helårshämtning och 217 kr 
exkl. moms  (271 kr inkl. moms) om man har sommar-
hämtning eller fritidshämtning. 

b) För matavfall 107 kr ex l. moms  (134 kr inkl. moms) för 
helår och 61 kr exkl. moms (76 kr inkl. moms) vid som-
mar- eller fritidshämtning. 

3) Andra hämtningstider 
a) För varje hämtningsställe med tätare hämt-ning 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 32 kr exkl. moms 
per behållare och tillfälle (inkl. moms 40 kr). För hämt-
ning av övriga säckar och kärl på lördagar och söndagar 
tillkommer särskild transportavgift på 120 kr exkl. moms 
per behållare och tillfälle (inkl. moms 150 kr).  

4) Administrativa avgifter 
a) Vi tar ut en avgift på 136 kr exkl. moms  (170 kr inkl. 

moms) för ett nytt ÅVC-kort som ersätter ett förlorat 
kort. 

b) En administrativ avgift på 136 kr exkl. moms debiteras 
av lagfaren ägare eller tomträttsinnehavare om denne 
byter tjänst mer än två gånger under ett kalenderår  
(inkl. moms 170 kr). 

5) Övriga bestämmelser 
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 ge-
nom kommunens försorg (d.v.s. den avfallshantering 
som utförs enligt kommunens föreskrifter för avfallshan-
tering). Med undantag för hantering enligt 5 d och 5 e 
nedan. Det förhållandet att nyttjanderättshavare åtagit 
sig att teckna abonnemang hos Kretslopp och vatten-
nämnden påverkar inte den lagfarne ägarens eller tomt-
rättsinnehavarens ansvar för betalningen.  

c) Är behållaren tom vid ordinarie hämtnings-tillfälle tas 
avgift ändå ut. Är behållaren låst, blockerad eller på an-
nat 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 be-
ställa 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. Avgiften ska betalas direkt till 
behandlingsanläggningen. 

e) För grovavfallstjänsten där hämtning sker i bostad beta-
lar avfallslämnaren avgift enligt utförarens prislista. Av-
giften ska betalas direkt till utföraren. 

f) Tillfälliga avgifter för tjänster som inte beskrivs i denna 
avfallstaxa får beslutas av Kretslopp och vattennämnden 
i enlighet med nämndens taxepolicy och med hänsyn till 
kostnader och liknande avgifter i denna taxa. 

 
 
 
Förutom denna taxa regleras hämtningen av avfall under kommunalt ansvar av gällande föreskrifter för avfallshantering i 
Göteborg och övriga för området gällande lagar 
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Bilaga 2: Jämförelse med andra större kom-
muner 
 

Utifrån kommunernas rapportering i Avfallweb som är branschorganisationen Avfall 

Sveriges statistikverktyg kan man jämföra avgifterna i Sveriges större kommuner. Rap-

porteringen sträcker sig endast till 2019 och kommunerna har själva fått välja vilken som 

är deras vanligast avgift. Kostnaderna som redovisas i det sista diagrammet är de totala 

kostnaderna för avfallsverksamheterna när slamhantering räknats bort, fördelat per invå-

nare. 
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