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Tjänsteskrivelse avseende antagande av avfallstaxa för Haparanda
kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att anta en avfallstaxa
för Haparanda kommun.

Bakgrund och ärendebeskrivning
En avfallstaxa skall täcka kostnaderna för att omhänderta allt hushållsavfall
samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet som uppstår i kommunen.
Nuvarande mängdavgift för avfall är reglerad år 2009 och den avfallstaxa som
gäller är inte indexreglerad vilket gör att mängdavgifterna inte ökat sedan år
2009.

Avfallstaxan omfattar lagparagrafer gällande lagkrav för exempelvis
avfallshantering för hushålls- och komposterbart avfall. Avfallstaxan är
indexreglerad enligt avfallsindex A12:1 MD.

Ärendets beredning/samråd
Tekniska verksamheten har handlagt ärendet.

Beslutsunderlag
Avfallstaxa
Prisskillnad mellan år 2013 och 2014

Enligt uppdrag

Sofia Rosendahl
Va- och avfallschef
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Bakgrund
Grunden för avfallshanteringen ikommunen regleras i miljöbalken SFS
(1998:808), avfallsförordningen (2011:927).
Enligt 27 kap § 4-6 i miljöbalken är det kommunfullmäktige som skall besluta
om avfallstaxa. En avfallstaxa skall täcka kostnaderna för att omhänderta allt
hushållsavfall samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet som
uppstår i kommunen.

Allmänt
I Haparanda kommun sker sortering av komposterbart hushållsavfall i ett kärl
och brännbart hushållsavfall i ett kärl. Sortering av grovavfall, el-avfall och
farligt avfall från hushållen lämnas på Haparanda
renhållningsåtervinningscentral och behandlingsavgifterna för dessa ingår i
grundtaxan.
Sortering av grovavfall från företag får lämnas på återvinningscentralen mot
extra avgift. EI-avfall från verksamheter får lämnas utan avgift.

Tidningar och returpapper samt förpackningar av papper, plast, glas samt
metall hanteras genom producentansvar av olika materialåtervinningsbolag och
innefattas ej av det kommunala renhållningsansvaret. Det finns 9 stycken
återvinningsstationer ute i kommunen där medborgare kan lämna förpackningar
med producentansvar.

§1 Grundavgift och hämtningsavgift
Årsavgiften för avfallshanteringen delas upp i en grundavgift och en
hämtning/behandlingsavgift.
Grundavgiften betalas av alla kunder gemensamt men varierar beroende på typ
av abonnemang. Grundavgiften täcker kostnader för bl a återvinningscentralen,
hantering av avfall, farligt avfall, avfallsplanering, uppföljning, administration,
information och kundtjänst.
Hämtningsavgiften varierar beroende på avfallets vikt. Hämtningsavgiften
täcker kostnader för insamling av hushållsavfall, behandlingskostnader för
respektive avfallsslag och kostnader för kärl.

§2 Grundavgift
Grundavgiften, exklusive lagstadgad mervärdesskatt, varierar beroende av
abonnent typ (kärl storlek) och fördelas följande för:

Hushållsavfall enfamiljshus
Typ av
kärlstorlek

Pris för kunden i kr år
2014

190 1 105
240 1 275
370 1 897
660 2 483

Postadress Besöksadress Telefon/Fax E-post/Hemsida
Haparanda stad Torget 9 0922-260 00 kommun@haparanda.se
953 85 Haparanda Haparanda 0922-269 50 www.haparanda.se



TJÄNSTESKRIVELSE

II^R^ ATORNIO
Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum Diarienummer

Hushållsavfall flerfamilishus och företa
Typ av
kärlstorlek

Pris för kunden i kr år
2014

190 1 977
240 2 238
370 2 742
660 4 784

Kompostavfall enfamiljshus
Typ kärlstorlek Pris för kunden i kr

år 2014
140 liter 300
240 liter 400

Kompostavfall flerfamiljshus och företa
Typ kärlstorlek Pris för kunden i kr

år 2014
140 liter 1 117
240 liter 1 703

För fritidshusägare sker tömning varje vecka under perioden mitten av maj -
mitten av september och pris enligt nedan:

Fritidshus Pris 2014 i kr
140 672
Containers/låda 905

Grundavgiften skall utgå för varje fastighet ifall inget beslut om dispens för
hämtning finns. Ansökan om dispens beslutas av Samhällsbyggnadsnämnden.

§ 3 Hämtningsavgift
Det brännbara hushållsavfallet och komposterbara hushållsavfallet hämtas från
fastigheter 36 gånger per år och i hämtningsavgiften ingår även
behandlingsavgift för avfallet. Hämtningsavgiften, exklusive lagstadgad
mervärdesskatt, är viktbaserad.

Brännbara Komposteringsbara
hämtningsavgifter hämtningsavgifter
pris år 2014 pris år 2014

2,14 kr/k 2,14 kr/k
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§ 4 Egen kompost
Hämtningsavgiften kan reduceras ifall fastighetsägaren ansöker om egen
omhändertagande av kompost på fastigheten. Denna ansökan görs enligt
Miljöbalkens krav via en blankett och som tillhandahålls av
Samhällsbyggnadsnämnden.

§ 5 Faktura
Fakturaunderlaget bearbetas kvartalsvis och kunden betalar i efterskott. Ifall
betalning uteblir debiteras en påminnelseavgift och dröjsmålsränta enligt § 6
räntelagen.

§ 6 Förändring av abonnemang
Anmälan om förändring i abonnemang eller fastighetsägarbyte skall ske
skriftligen till Haparanda kommun. Ändringen skall inkomma till kommunen i
god tid innan förändring, minst 14 dagar innan förändring skall ske. Ifall ändring
inte inkommer i tid tas det ut en ränta enligt § 6 räntelagen.

§ 7 Indexreglering
Denna taxa indexreglars årligen enligt avfallsindex för insamling av
hushållsavfall A12:1 MD med grundtal 100,2, basmånad september år 2012.
Avgifterna regleras med 100 % av indexförändringen varje regleringstillfälle
enligt nämnda index den första januari varje år. Uträkningen av procenttalet för
ändringen avrundas totalt till en decimal och avgifterna till jämna kronor.

§ 8 Taxans införande
Denna taxa trädde i kraft xxx och beslutades av kommunfullmäktige xxx.
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Redovisning avgiftshöjning för hushållsavfall och kompostavfall för en-,
och flerfamiljshus samt företag , år 2014

Typ av kärl
storlek
(liter)

Pris för kunden i kr år
2013 (inom parentes
kommunens intäkter)

Föreslagen
prisökning för kund
år 2014 i kr

Ökning av
kommunens
intäkter

190 1065 (264) 1105 (304) 15

240 1227 (321) 1275 (369) 15

370 1821 (508) 1897 (584) 15

660 2359 (830) 2483 (954) 15

Typ av
kärl
storlek
(liter)

Pris för kunden i kr år 2013
(inom parentes
kommunens intäkter)

Föreslagen
prisökning för kund
år 2014 i kr

Ökning av
kommunens
intäkter

190 1540 (380) 1977 (437) 15

240 1709 (460) 2238 (529) 15

370 2632 (736) 2742 (846) 15

660 3404 (1200) 4784 (1380) 15

Typ Pris för kunden i kr år Föreslagen prisökning Ökning av
kärlstorlek 2013 för kund år 2014 i kr kommunens
liter intäkter

140 0 (kommunen bet 460 300 100
kr till Hap ren)

Prishöinina av kompostavfall flerfamilishus och företa
Typ Pris för kunden i kr år Föreslagen prisökning Ökning av
kärlstorlek 2013 (inom parentes för kund i kr kommunens
(liter) kommunens intäkter) intäkter
140 1059 (388) 1 117 (446) 15

240 1645 (388) 1 703 (446) 15
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Prishöininq av hämtninasavaifter
Brännbara Komposteringsbara Föreslagen prisökning Ökning
hämtningsavgifter hämtningsavgifter för samtliga 2014

ris år 2013 ris år 2013
2,06 kr/kg 2,06 kr/kg 2,14 kr/kg varav 8

renhållningens avgift är
1,04 kr/kg, kommunens
1,10 kr/k

Enligt uppdrag

Sofia Rosendahl
Va- och avfallschef
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