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Förslag till Avfallstaxa 2022 för Lindesbergs kommun
Förslag till beslut
Direktionen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun att anta
förslag till Avfallstaxa 2022.
Beskrivning av ärendet
Enligt miljöbalken (1998:802 27 kap) får kommunen meddela föreskrifter om att avgift
ska betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall.
I förslaget fortsätter förbundet med justeringar mot avfallsplanens mål och rättvisare
taxa.
Förslaget innebär en höjning av taxan för avfallhämtningen med 11% på intäktsramen
pga. reglering av underskott i avfallsfonden som till stor del beror på ökat antal besök
vid återvinningscentralerna vilket medför ökade kostnader, införd förbränningsskatt,
abonnemangsbyten till billigare alternativ och indexhöjning av entreprenörspriser.
Taxan består av en fast avgift som tas ut per hushåll, lägenhet eller verksamhet samt en
rörlig avgift som påverkas av abonnemangsval, antal behållare, behållarvolym,
hämtningsfrekvens, dragväg med mera.
Den fasta avgiften ska finansiera bland annat återvinningscentraler, avfallsplanering,
farligt avfall, information och servicecenter.
Intäkterna från den fasta avgiften ökar med 2% och ligger i förslaget på ca 62% av den
totala kostnaden, ca 38% tas ut i den rörliga avgiften i taxan. Ändring av fördelningen
görs för att säkerställa intäkterna när abonnenterna byter till billigare abonnemang eller
ansöker om uppehåll i avfallshämtningen.
I förslaget är det en höjning av både fast och rörlig avgift.
Den rörliga avgiften får varierande förändringar beroende på avfallstyp, kärlstorlek och
hämtningsfrekvens.
Förslaget innebär att:
•

Postadress:
Box 144
713 23 NORA

Fast avgift för:
o

En villa höjs från 800 kr/år till 890 kr/år (+90 kr/år/hushåll)

o

Ett fritidshus höjs från 640 kr/år till 710 kr/år (+70 kr/år/hushåll)

o

En lägenhet höjs från 570 kr/år till 620 kr/år (+50 kr/år/lägenhet)

Besöksadress:
Industrivägen 7
713 91 NORA

E-post/ www
forbund@sbbergslagen.se
http://www.sbbergslagen.se

Organisationsnr:
222000-1487
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En verksamhet höjs från 430 kr/år till 460 kr/år (+30 kr/år/verksamhet)

•

Årsavgiften för en villa med ett 140 l kärl och hämtning varannan vecka av
matavfall/restavfall inkl. en fast avgift, höjs från 1 683 kr/år till 1 808 kr/år
(+125 kr/år)

•

Årsavgiften för en villa med ett 140 l kärl och hämtning varannan vecka av
blandat avfall inkl. en fast avgift, höjs från 3 189 kr/år till 3 438 kr/år
(+249 kr/år)

•

Årsavgiften för ett flerfamiljshus (enligt Nils Holgersson*) med hämtning av
matavfall/restavfall höjs från 17 313 kr/år till 19 884 kr/år (+2 571 kr/år)

•

Årsavgiften för ett flerfamiljshus (enligt Nils Holgersson*) med hämtning av
blandat avfall höjs från 40 644 kr/år till 46 812 kr/år (+6 168 kr/år)

•

Tilläggsavgiften för kärltvätt höjs från 185 kr/kärl till 200 kr/kärl (+15 kr/kärl)

Kostnaden för tömning av enskilt avlopp inkl. 4 m3 och 20 meter slang, kommer att öka
pga. höjda mottagningsavgifter med 10% och beräknad indexhöjning av entreprenörspriser med 2%.
Förslaget innebär att:
•

Avgifter för tömning av enskilt avlopp inkl. 4 m3 och 20 meter slang höjs från
1 264 kr/tömning till 1 334 kr/tömning (+70 kr/tömning)

Alla priser redovisas inkl. moms.
*(Sedan 1996, dvs. för 25:e året, ger Nils Holgersson-gruppen, med representanter från
HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och SABO, ut
rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. Här redovisas
fakta om prisnivåer och prisskillnader som finns mellan olika kommuner för
sophämtning, VA, el och fjärrvärme)
För ärendet aktuella handlingar
Förslag till Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2022.

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Michael Lindström
Tf. Avdelningschef Avfall och Återvinning
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INLEDNING
Avfallstaxan är den del av kommunens renhållningsordning som beskriver de
kostnader som tas ut i samband med insamling av avfall från hushåll, kommunalt
avfall. I avgiften ingår insamling, bortforsling och omhändertagande av avfallet.
Taxan grundar sig på avgiftsprinciperna i Miljöbalken, kap. 27 Avgifter. Taxan är
miljöstyrande och uppmuntrar till en bättre sortering och därmed högre återvinning
och minskade avfallsmängder.
Fast avgift.
Avgiften tas ut per hushåll, lägenhet eller verksamhet inom fastigheten. Den kostnad
som uppstår i samband med återvinningscentral, avfallsplanering, administration,
servicecenter, farligt avfall, fakturering, avfallsförebyggande åtgärder,
återanvändning m.m. tas ut som fast avgift.
Rörlig avgift.
Avgiften grundar sig på de val som fastighetsinnehavaren gör gällande antal och
storlek på kärl samt hämtningsfrekvens.
Lagstadgad mervärdesskatt ingår i de i taxan angivna beloppen. Avgiften avser
årspris i kronor, om inget annat anges.

ADMINISTRATIVA REGLER
Fastighetsinnehavare har skyldighet att anlita kommunen eller av kommunen
utsedd entreprenör och skall betala avgifter enligt denna taxa. Med
fastighetsinnehavare avses den som äger en fastighet eller den som enligt 1 kap 5§
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.
Avfallstaxans avgifter ska betalas till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Avgift
tas ut enligt fastställd taxa. Betalningsskyldighet vid abonnemang föreligger även då
avfall inte finns att hämta.
Avgifterna ska betalas enligt det debiteringsintervall som Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har bestämt. Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen om
avgiften inte är Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen tillhanda senast fakturans
förfallodag.
Ändringar som påverkar beräkningen av avgiftens storlek, till exempel avfallsvolym,
gångavstånd och hämtningsfrekvens ska omedelbart meddelas till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens Servicecenter.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen tillhandahåller gröna kärl för blandat avfall
och brännbart avfall samt bruna ventilerade kärl för matavfall.
Avfallstaxan är miljöstyrande och ska styra mot målen i avfallsplanen och i
renhållningsordningen. Miljöbalken 27 kap 5§ ger kommunen möjlighet att ta ut
avgift på ett sådant sätt att miljöanpassad avfallshantering främjas.
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För hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa eller
där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt får
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen besluta om särskilda avgifter i enlighet med
grunderna för denna avfallstaxa och de grunder som anges i 27 kap 5§ miljöbalken.

VAL AV ABONNEMANG
Fastighetsinnehavare får välja något av följande abonnemang:

HÄMTNING AV MATAVFALL
Abonnenten sorterar ut sitt matavfall som körs till central behandlingsanläggning och blir
biogas och biogödsel. Restavfallet blir en ren brännbar fraktion.

HEMKOMPOSTERING
Abonnenten sorterar ut sitt matavfall och lägger det i en egen kompost. Resten hämtas som
restavfall och körs till förbränning. Komposten måste vara sluten, skadedjurssäker och ska
användas under hela hämtningsperioden.

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL
Abonnenten sorterar inte ut sitt matavfall utan lämnar matavfall och restavfall i samma kärl.
Allt körs till förbränning.

Utsortering av farligt avfall, ej brännbart avfall, förpackningar och returpapper ska
ske oavsett val av abonnemang.
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VILLA, helårsabonnemang (1-2 hushåll)
Fast avgift

890 per hushåll

Rörlig avgift

Pris per kärl, beroende på storlek, abonnemangstyp och
hämtningsfrekvens

HÄMTNING AV MATAVFALL
Matavfall, kärlvolym

140 L

Varannan vecka

306

Restavfall, kärlvolym

140 L

240 L

370 L

660 L*

Varannan vecka

612

1 048

1 616

2 753

Var 4:e vecka

352

140 L

240 L

370 L

660 L*

Varannan vecka

612

1 048

1 616

2 753

Var 4:e vecka

352

HEMKOMPOSTERING
Restavfall, kärlvolym

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL
Kärlvolym

140 L

240 L

370 L

660 L*

Varannan vecka

2 548

4 368

6 734

11 471

* Hämtning beviljas av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.

Ex. Hämtning av matavfall varannan vecka med ett 140 l kärl för restavfall
890+306+612 = 1 808 kr/år
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FRITIDSHUS, hämtning vecka 18-41
Fast avgift

710 per hushåll

Rörlig avgift

Pris per kärl, beroende på storlek, abonnemangstyp och
hämtningsfrekvens

HÄMTNING AV MATAVFALL
Matavfall, kärlvolym

140 L

Varannan vecka

223

Restavfall, kärlvolym

140 L

240 L

370 L

660 L

Varannan vecka

348

597

920

1 567

Var 4:e vecka

200

140 L

240 L

370 L

660 L

Varannan vecka

348

597

920

1 567

Var 4:e vecka

200

HEMKOMPOSTERING
Restavfall, kärlvolym

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL
Kärlvolym

140 L

240 L

370 L

660 L

Varannan vecka

1 552

2 661

4 103

6 989

Ex. Hämtning av matavfall varannan vecka med ett 140 l kärl för restavfall
710+223+348 = 1 281 kr/år
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FLERBOSTADSHUS, helårsabonnemang
Fast avgift*

620 per hushåll

Rörlig avgift

Matavfallskärl: pris per hushåll
Övriga kärl pris: per kärl, beroende på storlek, abonnemangstyp
och hämtningsfrekvens

HÄMTNING AV MATAVFALL
Matavfall, kärlvolym

140 L

240 L

3 gånger/vecka

109

109

2 gånger/vecka

109

109

1 gång/vecka

109

109

Varannan vecka

109

Restavfall, kärlvolym

140 L

240 L

370 L

660 L

3 gånger/vecka

33 107

2 gånger/vecka

19 685

1 gång/vecka

1 524

2 612

4 027

6 860

Varannan vecka

662

1 136

1 751

2 983

Var 4:e vecka

381

240 L

370 L

660 L

2 612

4 027

6 860

1 136

1 751

2 983

240 L

370 L

660 L

HEMKOMPOSTERING
Restavfall, kärlvolym

140 L

1 gång/vecka
Varannan vecka

662

Var 4:e vecka

381

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL
Kärlvolym

140 L

2 gånger/vecka

82 526

1 gång/vecka
Varannan vecka

2 777

10 951

16 882

28 759

4 761

7 340

12 504

Hämtning tätare än varannan vecka beviljas av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.
* Avgiften inkluderar inte grovavfall som verksamhet lämnar vid återvinningscentral. För
sådant avfall tillkommer avgift enligt sidan 12 i denna taxa.
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FLERBOSTADSHUS, markbehållare, helårsabonnemang
Fast avgift*

620 per hushåll

Rörlig avgift

Pris per markbehållare, beroende på abonnemangstyp och
hämtningsfrekvens

HÄMTNING AV MATAVFALL
Matavfall

0-5000 L

2 gånger/vecka

110 090

1 gång/vecka

38 365

Varannan vecka

16 680

Restavfall, kärlvolym

0-5000 L

2 gånger/vecka

110 090

1 gång/vecka

38 365

Varannan vecka

16 680

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL
Kärlvolym

0-5000 L

2 gånger/vecka

461 531

1 gång/vecka

160 837

Varannan vecka

69 929

Markbehållare tillhandahålls av fastighetsägaren.
Tömning av markbehållare beviljas av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.
* Avgiften inkluderar inte grovavfall som verksamhet lämnar vid återvinningscentral. För
sådant avfall tillkommer avgift enligt sidan 12 i denna taxa.
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VERKSAMHET, helårsabonnemang
Fast avgift*

460 per verksamhet

Rörlig avgift

Pris per kärl, beroende på storlek, abonnemangstyp och
hämtningfrekvens

HÄMTNING AV MATAVFALL
Matavfall, kärlvolym

140 L

3 gånger/vecka

19 232

2 gånger/vecka

11 435

1 gång/vecka

3 985

Varannan vecka

1 733

Varannan vecka**

306

Restavfall, kärlvolym

140 L

240 L

370 L

3 gånger/vecka

660 L
33 107

2 gånger/vecka

7 495

1 gång/vecka

19 685

1 524

2 612

4 027

6 860

Varannan vecka

662

1 136

1 751

2 983

Var 4:e vecka

381

240 L

370 L

660 L

2 612

4 027

6 860

1 136

1 751

2 983

240 L

370 L

660 L

HEMKOMPOSTERING
Restavfall, kärlvolym

140 L

1 gång/vecka
Varannan vecka

662

Var 4:e vecka

381

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL
Kärlvolym

140 L

2 gånger/vecka

31 554

1 gång/vecka

10 951

16 882

28 759

4 761

7 340

12 504

Varannan vecka

2 777

82 526

Hämtning tätare än varannan vecka beviljas av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.
* Avgiften inkluderar inte grovavfall som verksamhet lämnar vid återvinningscentral. För
sådant avfall tillkommer avgift enligt sidan 12 i denna taxa.
** Gäller endast i kombination med 1 st 140 l kärl för brännbart avfall med hämtning
varannan eller var 4:e vecka.
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SLAMTÖMNINGSAVGIFTER
Enskild avloppsanläggning töms enligt kommunens renhållningsföreskrift på slam
minst en gång om året om inte dispens sökts för glesare hämtning.
Tjänst
Tömning enligt körturlista av brunn eller tank
upp till 4 m³ och inkl 20 m slang (per tömning)
Tillägg för större volym (per m³)

1 334
281

Tillägg för slangdragning (per meter)

23

Tillägg för låst lock (per styck)

75

Tillägg för akut extratömning inom 48 timmar (per tömning)*

1 382

Tillägg för extra tömning, inom 7 dagar (per tömning)

677

Framkörningsavgift om tömning inte kunnat ske (per tillfälle)

815

Administrationsavgift vid byte av tömningsfrekvens (per tillfälle)

115

Återfyllnad av slamavskiljare med vatten 0-4 kbm i samband med
tömning (per tillfälle)

1 000

* Tömning utföres helgfri vardag.
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TILLÄGGSAVGIFTER
Tjänst
Gångavståndstillägg enligt föreskrifter om avfallshantering
(per meter)*

7,50

Felsorteringsavgift (per kärl)

145

Tvätt av kärl (per kärl)**

200

Abonnemangsbyte/byte av kärl/komplettering av kärl/
intagning av kärl (per tillfälle)

115

Administrationsavgift vid ansökan av uppehåll (per tillfälle)

155

Extrasäck vid ordinarie tömnigstillfälle (per säck)

190

Överfullt kärl (per kärl)

100

Framkörningsavgift för tömning av kärl (per tillfälle)

625

Framkörningsavgift för tömning av markbehållare (per hämtställe)

1 250

Budad tömning av 140 l kärl inom 48 timmar (per kärl)***

100

Budad tömning av 240 l kärl inom 48 timmar (per kärl)***

160

Budad tömning av 370 l kärl inom 48 timmar (per kärl)***

220

Budad tömning av 660 l kärl inom 48 timmar (per kärl)***

325

Budad tömning av markbehållare 0-5000 l inom 48 timmar (per
behållare)***

635

Budning av latrinkärl som uppsamlats i engångsbehållare
(per behållare)
Behållare tillhandahålls av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
* Avgift per meter/kärl och hämtningstillfälle enligt föreskrifter om avfallshantering §27.
** Gäller verksamheter och flerbostadshus. Beviljas av av Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen.
*** Tömning utföres helgfri vardag.
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1 115

ÅTERVINNINGSCENTRAL, SÖDRA MÅLE
Mottagningsavgifter vid återvinningscentral
Tjänst

Pris inkl moms

Brandsläckare/Gastuber/Tryckkärl (st)

350

Tryckimpregnerat trä (kg)*

2

Besök på återvinningscentral (per besök)**
* Över 100 liter ca 140 kg.
** ”För verksamheter samt fastighetsägare till flerbostadshus” som är abonnenter och
betalar fast avgift för avfallshämtning.
Återvinningscentralen får besökas av fordon med tillkopplad släpkärra med en maximal
totalvikt på 3,5 ton.
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350

