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§ 123 KS 266/2021-041 

Revidering av avfallstaxa för VafabMiljö 
Kommunalförbund 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ärendet återremitteras till VafabMiljö Kommunalförbund för 

förnyad översyn av fördelningen. Kostnadsökningen för att ta 

hand om returpapper bör vara samma för småhus och 

lägenhet. Sommarhus bör inte ha någon extra kostnad då man 

redan betalar detta för sitt småhus/lägenhet, om man är 

bosatt i Sverige. 

Sammanfattning 

VafabMiljös direktion fattade 2021-04-23 beslut om att skicka förslag 

om ny avfallstaxa till medlemskommunerna med anledning av att 

producentansvaret för Returpapper upphör och blir kommunalt 

avfall den 1 januari 2022. 

Kommunalt ansvar för insamling och återvinning av Returpapper 

innebär att: 

• Verksamheten ska finansieras via avfallstaxan och inte via 

priset på produkten samt utföras enligt de regler som finns i 

exempelvis Kommunallagen, LOU och som gäller för allt 

kommunalt avfall.  

Insamlingen kan utformas på olika sätt och variera för olika 

boendeformer samt mellan kommuner och inom kommunen. Kravet 

på insamlingssystemen är att de ska vara lättillgängliga. 

Kommunerna ska se till att 90 procent av returpapperet återvinns. 

Målet i samband med att producentansvaret övergår till kommunalt 

ansvar är därför att den insamling som fungerade den 31 januari 

2021 ska övertas av VafabMiljö och fungera den 1 januari 2022. 

Övertagandet handlar om både de befintliga publika 

insamlingsplatserna tex Återvinningsstationer (ÅVS) och den 

befintliga fastighetsnära insamlingen (FNI) som byggts upp inom 

ramen för producentansvaret för Returpapper. VafabMiljö föreslår 



  
PROTOKOLLSUTDRAG 2 (5) 
Sammanträdesdatum  

2021-06-22  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

ingen förändring av nuvarande servicenivå och omfattning under 

2022. Eventuell utveckling av insamlingen av Returpapper behöver 

utredas mer ingående innan förslag till beslut kan tas fram.  

För att finansiera det nya ansvaret för insamlingen och återvinningen 

av Returpapper/kontorspapper, enligt målet för övertagandet, är 

förslaget att göra nedanstående förändringar av renhållningstaxan 

2022.  

Förslag till höjning av Grundavgifterna  

Treårsbudgeten för år 2021–2023 innehåller en bedömning av 

kostnaderna för det nya ansvaret för returpapper.  Kostnadsanalysen 

är till stor del baserad på Avfall Sveriges beräkningsmodeller som 

finns i Rapport 2020:30; beräkning av kostnader för hantering av 

returpapper i svenska kommuner. Sammantaget innebär det nya 

ansvaret ökade kostnader under 2022 med ca 13 mnkr för 

VafabMiljö. 

I de kostnaderna som föreslås finansieras via grundavgiften ingår de 

publika insamlingsplatserna där alla fastighetsägare och hushåll har 

möjlighet att lämna sitt returpapper samt kostnader för dessa liksom 

administration, planering, implementering, utveckling, 

kommunikation och kundservice som berör det nya 

insamlingsansvaret för returpapper.  

I treårsbudgeten är den sammanlagda omsättningen för det 

kommunala uppdraget, exkl de tillkommande kostnaderna för 

returpapper, ca 335 mnkr för 2022. Kostnaden för det nya 

returpappersansvaret innebär en höjning av den sammanlagda 

avfallstaxan inkl grundavgift och rörlig hämtningsavgift, med ca 3,9 

procent. Förslaget till taxehöjning innebär en ökad månadskostnad 

(inkl moms) på ca 5 kr för hushåll i flerbostadshus och ca 11 kr för 

hushåll i småhus. 

Förslaget är att de nya kostnaderna för insamlingen av returpapper 

fördelas på 2022 års grundavgifter enligt nedananstående tabell, 

vilket innebär en justering med ca 8 procent på grundavgiften för 

samtliga medlemskommuner.  
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Kommunfullmäktiges tidigare beslut om en ny avfallstaxa 2020 

inkluderade en stegvis höjning av grundavgiften fram till och med 

2022, då grundavgifterna skulle vara på samma nivå i samtliga 

medlemskommuner. I nedanstående tabell redovisas därför även 

nivåerna på de gemensamma grundavgifterna för år 2022 som ej 

beaktar regeringens beslut att kommunerna ska ansvara för 

insamlingen av returpapper från och med den 1 januari 2022. Som 

jämförelse redovisas även nivån på grundavgifterna 2021.  

Grundavgift kr/år inkl 

moms 

2022 

Förslag till 

beslut om 

nya 

avgifter 

2022 

Gemensa

m avgift i 

kommune

rna 

2021 

Olika 

avgifter i 

kommune

rna 

Småhus, per bostad  1 780 1 645 1 534 

Småhus sommar, per 

bostad  

1 250 1 158 1 080 

Flerbostadshus, per 

lägenhet  

890 826 771 

Verksamheter, per 

anläggning  

1 390 1 284 800 

Förslag till ny taxa för bostadsnära insamling (BNI) av 
Returpapper/kontorspapper  

Förslaget innebär att avfallstaxan kompletteras med en tilläggstjänst; 

BNI-abonnemang returpapper.  Förändringen innebär att 

fastighetsinnehavare till flerbostadshus och verksamheter har 

möjlighet att välja BNI-abonnemang för returpapper/kontorspapper 

enligt nedanstående förslag till ny taxa.  

Hämtningsavgift för BNI-

abonnemang Returpapper 

(inkl moms) 

13 

ggr/år 

26 

ggr/år 

52 

ggr/år 

104 

ggr/år 

Kärl 190 l  490 975 1 950 4 875 
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Kärl 370 l  730 1 465 2 925 7 315 

Kärl 600–660 l  1 465 2 925 5 850 - 

Bottentömmande behållare 

max 5 kbm  

4 500 9 000 18 000 - 

Containerhämtning max 8 

kbm  

10 900 21 700 43 500 - 

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning av förslaget 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 november 2019 

beslutades den gällande avfallstaxan för 2020 och med stegvisa 

höjningar 2021 och 2022. Då avsågs grundavgiften att höjas från 1 

194 kr år 2019 till 1 645 år 2022, vilket innebär en höjning av 

grundavgiften för småhus på 38%. Det nya förslaget frångår detta 

beslut och genomför en ytterligare höjning vilket sammanlagt blir en 

höjning på 49% av grundavgiften för småhus. Höjningen innebär 

även att grundavgiften har höjts med 16 % mellan 2021 och 2022.  

Den från regeringens sida beslutade förändringen gällande att 

producentansvaret för returpapper övergår till kommunalt ansvar är 

olycklig. Ansvaret kommer att innebära ökade krav och kostnader 

för kommunerna. Kommunstyrelseförvaltningen är medveten om 

VafabMiljös motstånd till förändringen och vet att det inte är något 

förbundet kan styra över. Den föreslagna höjningen av avfallstaxan 

är rimlig om den isoleras för just denna förändring, men innebär 

sammantaget att grundavgifterna har höjts ansenligt de senaste 

åren.  

Arbetsutskottet beslutade den 8 juni 2021 § 73 att överlämna ärendet 

till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande samt att 

VafabMiljö Kommunalförbund ska till kommunstyrelsens 

sammanträde komplettera taxehöjningen med en kortfattad 

beskrivning om vad höjningen medför för förbättringar för 

konsumenterna. 

VafabMiljö Kommunalförbund har därefter kommit in med en 

komplettering den 10 juni 2021. 
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Förslag till beslut 

1. Arbetsutskottet överlämnade ärendet till kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande samt att 

2. VafabMiljö Kommunalförbund ska till kommunstyrelsens 

sammanträde komplettera taxehöjningen med en kortfattad 

beskrivning om vad höjningen medför för förbättringar för 

konsumenterna. 

Yrkande 

Håkan Tomasson (M) yrkar att ärendet återremitteras till VafabMiljö 

Kommunalförbund för förnyad översyn av fördelningen. 

Kostnadsökningen för att ta hand om returpapper bör vara samma 

för småhus och lägenhet. Sommarhus bör inte ha någon extra 

kostnad då men redan betalar detta för sitt småhus/lägenhet, om 

man är bosatt i Sverige. 

Dan Avdic Karlsson (V), Andreas Silversten (S) och Tony Pehrsson 

(SD) yrkar bifall till Håkan Tomassons (M) återremissyrkande. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 

återremitteras finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller 

Håkan Tomassons (M) återremissyrkande. 

__________ 
 
Skickas till: 
VafabMiljö Kommunalförbund 
Akten 


