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KS § 9

Dnr KS.2018.255

Renhållningstaxa och serviceavgift gällande från och
med 2019-01-01
Ärendet
En fortsatt miljöstyrande taxa med oförändrad taxa för en- och tvåbostadshus
som ges möjlighet till utsortering av matavfall samt oförändrade taxor för de som
bor i område där matavfallsinsamling ej ännu erbjuds. Under 2019 kommer
samtliga kunder i Ale kommun erbjudas insamling av matavfall och fastighetsnära
insamling av del av producentansvarsmaterial.
Renhållningen föreslår följande förändringar i Taxa 2019:
· Brukningsavgift
o Osorterat avfall för storkärl, 370-800 liter , för flerbostadshus och
verksamheter i område där matavfall har införts osorterat avfall
höjs med 10% för veckohämtning och hämtning 2 gånger/vecka.
För 14-dagarshämtning med 15%. Detta för att öka incitament för
utsortering av matavfall. Föreslagen brukningsavgift för osorterat
redovisas i tabellen nedan.
Veckohämtning

14-dagars-hämtning

Hämtning

osorterat

osorterat

2 gånger/vecka
osorterat

Kärl 370-400 liter*

8090

5050

15780

Kärl 600 liter*

11530

7350

21380

Kärl 660 liter

12720

8070

25370

Kärl 770-800 liter*

18340

11280

36520

·

Dragavstånd
o För att öka incitament att minska antal dragmeter, det vill säga
antal meter mellan kärl och uppställningsplats för
renhållningsfordon, föreslås en höjning enligt tabellen nedan.
Taxa 2018 Avgift
kr per restavfallskärl och
hämtning

Taxa 2019 Avgift
kr per restavfallskärl och
hämtning

8– 14
meter

15,00

30,00

15 – 21
meter

30,00

46,00
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· Tillägg
o § 10 Gemensamhetslösning: För enbostadshus som tillhör
samfällighet/bostadsrätt fördelas fakturan per hushåll endast om
Renhållningen ej finns med i dess stadgar. Dock ansvarar
samfällighet/bostadsrättsförening för skötsel av anläggningen enligt
Föreskrifter om avfallshantering. Avgift enligt kap 3.
o § 8.1 Debitering till icke betalningsansvarig: Enligt 4 § gällande
Avgiftsskyldighet är alltid fastighetsägaren betalningsskyldig. För att kunna
debitera betalningsskyldig i de fall vi utför det administrativa arbetet för
betalningsansvarig, alltså fakturan skickas till hyresgäst, föreslår
renhållningen ges möjlighet att debitera betalningsansvarig 250 kr per år och
hyresgäst
Då erbjudande om matavfallsinsamling kommer införas områdesvis kommer
taxan vara fortsatt uppdelad i fyra delar till dess att införandet är klart i hela
kommunen:
· Område där matavfallsinsamling erbjuds.
· Område där matavfallsinsamling ej erbjuds.
· Övriga avgifter samt bestämmelser för hushållsavfall och grovavfall (gäller
i samtliga områden).
· Avfall från enskilda avloppsanordningar och fettavfall (gäller i samtliga
områden).
Förändring av Serviceavgift 2019:
· Förvaltningen föreslår att för en- och tvåbostadshus ska kärlet på
tömningsdagen placeras vid tomtgräns eller vid angöringsplats för
renhållningsfordon.
Kommunfullmäktige beslutade att serviceavgiften för 2018 för en- och
tvåbostadshus där matavfallsinsamling erbjuds skulle vara 0 kr och att intäkter
från skrot återvinningscentralen skulle användas för att nå önskad serviceavgift.
Renhållningen föreslår ingen förändring av Serviceavgift 2019 och dess
finansiering.

Beslutsunderlag
·
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2018-08-01
Tjänsteutlåtande, 2018-12-20
Serviceavgift fastighetsnära insamling av återvinningsmaterial 2019
Renhållningstaxa
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Samhällsbyggnadsnämndens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Föreslå kommunfullmäktige att anta föreslagen renhållningstaxa 2019 och
serviceavgift 2019 enligt ovan.
Den nya taxan och serviceavgiften ska gälla från 2019-01-01.
Detta beslut gäller även om det överklagas.

Beslutsgång
Ordförande Mikael Berglund (M) ställer proposition på
samhällsbyggnadsnämndens beslutsförslag och finner att kommunstyrelsen
beslutar detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta föreslagen
renhållningstaxa 2019 och serviceavgift 2019 enligt ovan.
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att den nya taxan och
serviceavgiften ska gälla från 2019-01-01.
Kommunstyrelsens beslutar att föreslå kommunfullmäktige att detta beslut gäller
även om det överklagas.

___

Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige
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