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Till Vafabmiljös medlemskommuner 

Komplettering beslut avfallstaxa 2023 

Bakgrund 

I ärende ”Förslag till avfallstaxa 2023 för Vafabmiljö Kommunalförbund”, daterat 2022-05-30, 

redogörs för varför taxan 2023 föreslås höjas. Förslaget som togs fram innebär en generell höjning på 

3,5 % men med en viss miljöstyrning:  

• Generell höjning av avgifterna med 3,5 %.   
• Matavfallshämtningen undantas från höjningen.   
• Abonnemang osorterat höjs med 8%.  
• Slam och latrin omfattas av höjningen på 3,5%.  

 

Under hösten 2022 har kommunerna börjat besluta om avfallstaxan för 2023, och vid dags dato har 

cirka hälften av de tolv kommunerna beslutat att godkänna taxan för 2023.  

Ärendebeskrivning 

Vafabmiljö har upptäckt ett fel i en av taxorna som rör tjänsten I.2 Borttransport och 

omhändertagande av fosforfiltermaterial från enskilda avlopp.  

Det är avgiften för ”Borttransport och omhändertagande av fosforfilter i säck, alternativt filterkassett, 

0-1000 kg, kranbil” som blivit fel i taxedokumentet, se tabell T.38 nedan. Istället för 3 720 kr per 

tömning ska det stå 3 565 kr per tömning. Övriga avgifter i tabell T.38. Fosforfilter är korrekta. 
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Vi beklagar detta fel och föreslår något av följande två tillvägagångssätt för att på ett enkelt sätt få 

med den korrekta avgiften i era beslut: 

• I det fall taxan redan är beslutad: ett nytt beslut som avser den korrigerade, lägre avgiften 

behöver fattas. 

• Är taxan ännu inte beslutad: komplettera ärendet inför beslut med informationen om den 

korrigerade, lägre avgiften.  

I det slutgiltiga taxedokumentet som tas fram när samtliga kommuners beslut är fattade kommer 

tabellen med den rätta avgiften att vara infogat i taxedokumentet, enligt tabellen nedan. 

 T.38. Fosforfilter (med korrekt, lägre avgift) 

Tjänst Avgift  

Borttransport och omhändertagande av fosforfilter i säck,  

alternativt filterkassett, 0-1000 kg, kranbil 

 

3 565 kr/tömning 

Tömning av löst fosforfiltermaterial med sugbil inklusive omhändertagande. Fast pris 

upp till 3 timmar inklusive framkörning, sugning och lossning. Mängd <1000 kg 

 

6 665 kr/tömning 

Tillägg för tidsåtgång> 3 timmar, sugbil 1 956 kr/timme 

Tillägg för extra beställd tömning. Utförs inom 10 arbetsdagar från beställning 3 260 kr/tömning 

Bomkörning 1 552 kr/tillfälle 
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