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Renhållningstaxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område
Ärendet
För att nå målen i A2020 behöver insamlingssystemet i Ale kommun utvecklas
och möjliggöra insamling av matavfall för villa kunder, hitta system/aktiviteter för
att underlätta för kunderna att lämna återvinningsmaterial och arbeta för
återanvändning. För att möjliggöra för denna förändring behöver renhållningen
bygga upp ett överskott inom de ramar som finns för taxafinansierad verksamhet.
Enligt självkostnadsprincipen får inte kommuner ta ut högre avgifter än som
motsvarar kostnaderna för avfallshanteringen (kommunallagen 8 kap. 3c §).
Självkostnaden avser inte kostnaden för den enskilda prestationen utan de
samlade kostnaderna för hela avfallsverksamheten. Kommunen får inte göra
någon vinst utan överskottet ska betalas åter till renhållningskollektivet inom tre
år.
Verksamhet teknik, enheten för renhållning föreslår ett tillägg i taxan för kunder
vilka ”glömt” sitt återvinningskort. Föreslagna avgift är 100 kr exkl. moms. Denna
kostnad ska täcka upp för del av den administrativa merkostnad ett glömt besök
ger samt minska antalet ”glömda” kort. Utöver denna förändring så föreslår
verksamhet teknik, enheten för renhållning att taxanivån blir oförändrad.
Beslutsunderlag




Renhållningstaxa 2017, samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-09-29 § 104
Tjänsteutlåtande, 2016-08-01
Renhållningstaxa 2017

Samhällsbyggnadsnämndens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta
renhållningstaxa i enlighet med förvaltningens förslag märkt ”Renhållningstaxa
2017”.
Taxan träder i kraft den 1 januari 2017, då nu gällande taxa upphör att gälla.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta
renhållningstaxa i enlighet med förvaltningens förslag märkt ”Renhållningstaxa
2017”.
Taxan träder i kraft den 1 januari 2017, då nu gällande taxa upphör att gälla.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-11-01

Deltagande i beslut
Mikael Berglund (M), Dan Björk (M), Maj Holmström (M), Rose-Marie Fihn (L)
och Åke Niklasson (C) anmäler innan kommunstyrelsens beslut att de inte deltar i
beslutet.
Protokollsanteckning
Mikael Berglund (M), Dan Björk (M), Maj Holmström (M), Rose-Marie Fihn (L),
Åke Niklasson (C), Sune Rydén (KD) och Rolf Engström (FiA) lämnar följande
protokollsanteckning:
Med kommunens allmänna ambition att göra det lätt för kommuninnevånarna att
återlämna restprodukter (sopor), på rätt sätt, och på rätt ställe, så tycker vi att
införandet av en straffavgift för glömt kort känns bakvänt.
Vi tycker att SBN borde fundera återigen, för att åstadkomma ett modernare
förslag till lösning!
Ett förslag skulle kunna vara att man har möjlighet att använda personnummer
och kod om man inte har kortet med sig.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.
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