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§ 9 KS 266/2021-041 

Revidering av avfallstaxa för VafabMiljö 
Kommunalförbund 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Förslag till ny avfallstaxa från 1 april 2022 antas. 

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. VafabMiljö Kommunalförbund bedömer att 

de kommer få en kostnadsökning på ca 13 miljoner kronor i och med 

det nya ansvaret. Kostnadsökningarna avses bekostas genom 

taxehöjningar.  

VafabMiljö kommunalförbund kompletterar ärendet med en 

kortfattad beskrivning i skrivelse daterad 2021-06-10. I skrivelsen 

förtydligar VafabMiljö Kommunalförbund att taxehöjningen enbart 

är ett resultat på det ökade ansvaret avseende förpackningar och 

returpapper.  

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 22 juni 2021 beslutades 

ärendet i en punkt:  

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. 

VafabMiljö Kommunalförbund svarade på återremissen i skrivelse 

daterad 2021-08-19. Av svaret framgår följande:  

"Fördelningen av de nya kostnaderna följer de tidigare fastlagda 

fördelningsprinciper för de kostnader som finansieras via 

grundavgiften. Fördelningsprinciperna baseras på beräkningar för 
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hur olika fastigheter belastar kostnaderna för det kommunala 

avfallet och som vi bedömer är de mest rättvisa. Dessutom skulle det 

bli en mycket komplex beräkningsmodell om särskilda 

fördelningsprinciper ska användas för Returpappersansvaret. 

När det gäller sommarhus så uppstår det returpapper även i 

fritidshus som behöver samlas in, bland annat genom utdelning av 

gruppreklam. Så här står det exempelvis i regeringens 

beslutsunderlag; avsnitt 9.3.6: 

• Ägare av villor, fritidshus och flerbostadshus i vilken insamling av 

returpapper kommer att fortgå eller införas kommer att påföras en 

höjd avfallstaxa." 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-28, § 147: 

1. Ärendet bordläggs. Beslut om ny taxa skjuts fram till en 

tidpunkt när det finns noggrannare underlag för att skatta de 

faktiska kostnaderna. 

VafabMiljö Kommunalförbund har därefter redogjort för 

taxeberäkningar och uppvisat taxejämförelser med andra 

kommuner. 
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