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Kommunstyrelsen

Förslag till ny taxa för hämtning av säck- och kärlavfall och
hämtning av grovavfall
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa förslag till ny taxa för hämtning av säck- och kärlavfall och hämtning av
grovavfall enligt förslag från Uppsala vatten och Avfall AB att gälla från och med 1 januari
2016
Ärendet
Uppsala vatten och Avfall AB har översänt förslag till ny taxa för taxa för hämtning av säckoch kärlavfall och hämtning av grovavfall att gälla från och med 1 januari 2016. Bilaga.
Kommunen har enligt miljöbalken ansvar för att samla in och behandla hushållsavfall. Som
hushållsavfall räknas bland annat säck- och kärlavfall och slam från enskilda
avloppsanläggningar. Nuvarande taxa för hämtning av säck- och kärlavfall har tillämpats
sedan 1 januari 2007.
Taxan är en anpassning till de föreskrifter för avfallshantering som kommunfullmäktige antog
i april. Vidare en anpassning till förändrade arbetsförhållanden som skett.
Sänkning av avgifterna för matavfall bedöms stimulera fler kunder att välja att få sitt
matavfall hämtat vilket medför att matavfallet kan användas i biogasproduktion. Genom att
samtidigt öka avgifterna för brännbart avfall så bedöms en stimulans av utsortering av
förpackningar som idag finns i det brännbara avfallet ske.

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se
www.uppsala.se

Ekonomiska konsekvenser
Eftersom motivet till justeringen av taxan för hämtning av säck- och kärlavfall inte är
ekonomiskt utan en anpassning till föreskrifter och tjänsteefterfrågan beräknas inte förslaget
medföra någon betydande förändring av intäkterna.
Taxan för säck- och kärlavfall beräknas ge kostnadstäckning fram till och med 2020-2021
förutsatt att två nya återvinningscentraler, varav en med kretsloppsfunktion, har hunnits
anläggas innan 2018-2019. Om anläggandet av återvinningscentralerna försenas beräknas
taxan ge kostnadstäckning under en längre period.
Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Christoffer Nilsson
Chef för kommunledningskontoret
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2015-06-25

Kommunfullmäktige

Handläggare

Magnus Källman
Diarienummer

2015-0207

Förslag till taxa för hämtning för säck- och kärlavfall och
hämtning av grovavfall
Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB har 2015-06-16 fattat beslut om att
föreslå kommunfullmäktige att fastställa bifogat förslag till ny taxa för hämtning av
säck- och kärlavfall och hämtning av grovavfall att gälla från och med 2016-01-01.
Förslaget översänds härmed.

Uppsala Vatten och Avfall AB

Ordförande
Maria Gardfjell

Uppsala Vatten och Avfall AB
Besöksadress
Uppsala Business Park
Rapsgatan 7

Postadress
Box 1444
751 44 Uppsala

Växel
018-727 93 00
Fax
018-727 93 10

Kundtjänst
018-727 94 00
Fax
018-727 94 10

uppsalavatten@uppsalavatten.se

kundtjanst@uppsalavatten.se

www.uppsalavatten.se

Orgnr
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Datum

8 juni 2015

Uppsala Vatten och Avfall AB

Handläggare

Magnus Källman
Diarienummer

2015-0207

Förslag till ny taxa för hämtning av säck- och kärlavfall
och hämtning av grovavfall.
Förslag till beslut
Styrelsen föreslås besluta
att

föreslå kommunfullmäktige att fastställa föreslagen taxa för hämtning av säck- och
kärlavfall och hämtning av grovavfall att gälla från och med 2016-01-01.

Ärende
Kommunen har enligt miljöbalken ansvar för att samla in och behandla hushållsavfall. Som
hushållsavfall räknas bland annat säck- och kärlavfall och slam från enskilda
avloppsanläggningar. Nuvarande taxa för hämtning av säck- och kärlavfall har tillämpats
sedan 1 januari 2007.
Avgifterna i taxan ska bestämmas till högst det belopp som behövs för att täcka nödvändiga
kostnader för planering, administration, information, hämtning och behandling av säck- och
kärlavfall, drift av återvinningscentraler och mellanlager för farligt avfall samt insamling och
behandling av hushållens grovavfall och farliga avfall.
Den 28 april 2014 antog kommunfullmäktige nya föreskrifter för avfallshantering inom
Uppsala kommun. Ett viktigt motiv till taxejusteringen är att anpassa taxan till de nya
föreskrifterna. Anpassningen består i huvudsak av administrativa justeringar så att begrepp
m.m. är desamma i taxan och i föreskrifterna.
Sedan nuvarande taxa antogs har hämtningsförhållanden, t.ex. arbetsmiljöfrågor, varit i
fokus hos både entreprenörer och kunder. Taxan behöver därför anpassas till de förändrade
förhållandena.
Ett ytterligare motiv till taxejusteringen är kundernas efterfrågan om ett ändrat tjänsteutbud.
Kunderna efterfrågar bland annat fler behållartyper (t.ex. underjordsbehållare, matavfall i
tank och containrar) samt ökad tömningsfrekvens.

Uppsala Vatten och Avfall AB
Besöksadress
Uppsala Business Park
Rapsgatan 7

Postadress
Box 1444
751 44 Uppsala

Växel
018-727 93 00
Fax
018-727 93 10
uppsalavatten@uppsalavattemse

Kundtjänst
018-727 94 00
Fax
018-727 94 10
kundtjanst@uppsalavatten.se

Orgnr
556025-0051
Hemsida
www.uppsalavatten.se
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Det är även önskvärt att styra mot och stimulera till ökad insamling av matavfall och ökad
utsortering av förpackningar från det brännbara avfallet. Sådan styrning och stimulering kan
åstadkommas genom att höja avgiften för brännbart avfall och sänka avgiften för matavfall.
Avfallshanteringen i Uppsala har under de senaste åren präglats av utveckling avseende
både miljö, kvalitet och service genom bland annat krav på senaste miljöklassning av fordon,
ökad kontroll av tömningar med digital avläsning på kärl och ökade öppettider på
återvinningscentralerna. Trots detta finns det inget behov av ökade intäkter. Förslaget till ny
taxa innebär därför att det totala avgiftsuttaget för alla kunder tillsammans är i det närmaste
oförändrat. Enskilda kunder kan dock få såväl en ökning som en sänkning av sina avgifter.

Kraven på en avfallstaxa
Grundläggande krav på taxan är att intäkterna från avgifterna ska täcka kostnaderna samt att
taxan utformas med hänsyn till likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen.
Likställighetsprincipen
Kommunen ska tillämpa likställighetsprincipen. Principen innebär att kommuninvånarna ska
vara likställda ifråga om sina rättigheter och skyldigheter gentemot kommunen. Samma
avgift ska därför tas ut för samma prestation. Detta medför en viss kostnadsutjämning mellan
t.ex. hämtning i tätort och glesbygd.
Självkostnadsprincipen
Principen innebär att endast kostnadstäckning ska uppnås med taxan. Det är dock tillåtet att
reservera medel för avsättning inför framtida kostnader samt för att utjämna kostnader och
intäkter över åren.

Målsättningar med taxan
Konstruktionen av taxan utgår från intentionerna i Uppsalas renhållningsordning. I Uppsala
ska alla med hushållsavfall tillämpa utökad källsortering, vilket innebär uppdelning i
brännbart avfall och matavfall. Hushållens matavfall behandlas i Uppsala Vattens
biogasanläggning eller på Hovgårdens avfallsanläggning. Matavfall från restauranger,
storkök etc. jämställs med hushållsavfall. Taxan ska uppmuntra till generellt minskade
avfallsmängder samt utsortering av förpackningar och annat avfall. En bra taxekonstruktion
ska kunna tillgodose många, ofta motstridiga, syften.
Följande kriterier har beaktats vid taxekonstruktionen:
• rättvis
• enkel
• kundorienterad
• kostnadsanpassad
• standardisering av kommunens avfallshantering
• styrande.
Rättvis
En rättvis taxa innebär att nyttan med tjänsten avspeglas i den avgift varje kund betalar för
att få tjänsten utförd. För att kunna uppfylla rättvisekriteriet krävs därför att flera avgiftsvarianter erbjuds för att kunna tillgodose kundernas behov.
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Enkel
En enkel taxa är en taxa som kunden enkelt kan förstå och som kommunen enkelt kan
förklara. Enkelheten bör dock inte tillåtas påverka rättviseaspekten så att antalet parametrar
blir alltför få och därmed begränsande för kundens valmöjlighet.
Kundorienterad
En maximalt kundorienterad taxa ger kunden möjlighet att in i minsta detalj kunna påverka
avfallshanteringen. Om tjänsteutbudet blir alltför omfattande blir både verksamhet och
administration svårhanterlig och därmed dyrare för kunden. En avfallsverksamhet som är
både marknadsorienterad och kostnadsmedveten ger kunden en valfrihet att inom vissa
ramar välja storlek på behållare, hämtningsfrekvens, dragavstånd eller om man själv önskar
kompostera matavfallet m.m. Det stora utbud av tjänster som erbjuds bedöms relevanta för
tömning av säck- och kärlavfall och ger kunden en god och tillfredsställande valmöjlighet.
Kostnadsanpassad
Taxan ska spegla de kostnader som är förbundna med tjänsterna. Detta medför med
automatik en differentierad taxa. Ett flertal kostnadsstyrande faktorer har vägts in i taxan,
såsom storlek på behållare, behållartyp, dragavstånd, hämtningsfrekvens och
behandlingskostnader m.m.
Standardisering av kommunens avfallshantering
Avfallshanteringen underlättas när ett något standardiserat förfarande erbjuds kunden. Detta
innebär att kommunen till viss del tvingas begränsa valmöjligheterna för kunden och det
påverkar därmed graden av kundorientering. Även risken för sanitära effekter, som ska
vägleda vid beslut om tömningsfrekvenserna i de enskilda fallen, påverkar valmöjligheterna.
Variationsmöjligheten begränsas framför allt när det gäller sortering i olika fraktioner,
behållarstorlek och tömningsfrekvenser.
Styrande
Taxan används som styrmedel för att uppnå vissa effekter, dels genom yttre ramar som
begränsar kundens valmöjligheter, dels genom ekonomisk stimulans vid ett visst beteende.
Taxeförslaget har anpassats till målen i renhållningsordningen och avser att styra mot bättre
arbetsmiljö genom att exempelvis stimulera till kortare dragväg och öka mängden matavfall
som sorteras ut och går till biogasproduktion. 1 taxan finns även en styrning mot minskat
nyttjande av vissa tjänster. Detta gäller bl.a. lördagshämtning, extra hämtning, hämtning vid
långa dragvägar, komprimering av avfall och nyttjande av specialfordon.

Förändringar jämfört med befintlig taxa
I stort är utbudet detsamma som för befintlig taxa för hämtning av säck- och kärlavfall. Taxan
har dock utökats med flera behållarkategorier (underjordsbehållare, lastväxlarcontainer,
matavfall i tank), tömningsfrekvenser och specialfordon. Utökningen av behållare och
tömningsfrekvenser har efterfrågats av ett fåtal kunder men har bedömts som relevant att
införa i taxan. För anläggningar där hämtningen inte kan ske med normalt hämtningsfordon,
på grund av att framkomligheten är begränsad på hämtningsstället, finns en möjlighet att
nyttja specialfordon införts i taxan. Införandet av specialfordon har kunna möjliggöras efter
att dessa fordon har blivit tillgängliga på marknaden.
Förenklingar har även gjorts i taxan i syfte att minska administrationen och göra taxan mer
jämlik mellan olika kundgrupper. Detta innebär bl.a. att avgiftsnivåerna för flerfamiljshus och
en- och tvåfamiljhus numera är desamma.
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Inga förändringar har gjorts på grundavgiftsnivå, utan samtliga avgiftsförändringar gäller
hämtningsavgifter. Förändringarna har gjorts för att främja utsortering av matavfall samt
minska längden på dragvägarna. Konkret innebär det att avgiften för matavfall generellt har
sänkts och att avgiften för brännbart har ökat, samt att avgifterna för längre dragvägar har
ökat jämfört med befintlig taxa. Sänkningen av matavfallsavgiften motsvarar en
intäktssänkning på cirka 50 procent jämfört med befintlig intäktsnivå. Eftersom dagens
intäktsnivå motsvarar full kostnadstäckning medför det att kostnaden för att hämta och
behandla matavfallet täcks till cirka 50 procent.
Taxekonstruktion
Taxan ska styras av hanteringskostnaden för hämtning och behandling av säck- och
kärlavfall, grovavfall och hushållens farliga avfall. I taxeförslaget har de olika kostnaderna
renodlats. Alla kunder får betala en fast grundavgift som ska täcka delar av de gemensamma
fasta kostnaderna. Hämtavgifter och tilläggsavgifter täcker i huvudsak de rörliga
hanteringskostnaderna för hämtning av säck- och kärlavfall samt i vissa fall grovavfall.
Grundavgift
Grundavgiften delfinansierar de fasta kostnaderna som är förknippade med säck- och
kärlavfall. De fasta kostnader som delfinansieras via grundavgiften är:
• drift av återvinningscentraler
• drift av mellanlager för farligt avfall
• behandling av avfall insamlat vid återvinningscentraler
• behandling av hushållens farliga avfall
• entreprenadupphandling och uppföljning av entreprenörer
• avfallsplanering
• fakturering
• information
• kundkontakter.

Grundavgiften i nuvarande taxa är bestämd med utgångspunkt från olika kundkategoriers
nyttjande av de gemensamma tjänsterna. Boende i en- och tvåfamiljshus har bedömts
utnyttja tjänsterna mest. Hushåll i flerfamiljshus nyttjar tjänsterna något mindre, ett
institutionsboende ytterligare något mindre medan verksamheter med hushållsavfallsliknade
avfall nyttjar tjänsterna minst.
Grundavgiften för en- och tvåfamiljshus, flerfamiljshus och sommarboende betalas i
förhållande till antalet lägenheter som ingår i huset. Grundavgiften för institutionsboende
betalas i förhållande till antal rum i huset och grundavgiften för verksamheter betalas per
verksamhet i huset. Detta bedöms ge en rättvis fördelning av de fasta kostnaderna mellan
boende i flerfamiljshus och en- och tvåfamiljshus. Sommarboende vistas i allmänhet mindre i
sina fritidsbostäder samtidigt som boendeytan i allmänhet är mindre i sommarboendet än i
permanentboendet varför de har en lägre grundavgift.
Vid uppehåll i hämtningen reduceras grundavgiften. Vissa fasta kostnader kvarstår och
finansieras genom grundavgiften, Avgiften finansierar även hemtagning och återutställning
av kärl för avfallsabonnemangen.
Hämta vgift — basavgift
Den rörliga hanteringskostnaden som finansieras via hämtavgifterna består av kostnaderna
för hämtning, transport och behandling av säck- och kärlavfall. Underlaget till den rörliga
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hanteringskostnaden baseras bland annat på entreprenadpriser och de behandlingskostnader som finns för att behandla brännbart avfall respektive matavfall. Avgifterna är
differentierade beroende på behållarens volym, behållartyp, dragväg och vilken typ av avfall
som töms och behandlas.
I renhållningsföreskrifterna framgår det att Uppsala Vatten tillhandahåller och äger kärlen,
med undantag för kärl för komprimerat avfall. Resterande behållare såsom containrar,
underjordsbehållare och tank för matavfall, ansvarar fastighetsinnehavaren eller
nyttjanderättsinnehavaren för.
I taxan anges basavgiften för brännbart avfall och matavfall med dragvägsklass 1 (0-10
meter). För längre dragväg än 10 meter tillkommer tilläggsavgifter. Likaså tillkommer
tilläggsavgifter för komprimerat avfall, nyttjande av specialfordon och vid eventuellt osorterat
avfall.
Hämtavgift — tilläggsavgifter
Tilläggsavgifter utgör ett tillägg på hämtavgiften. Följande tilläggsavgifter finns:
• dragväg klass 2 (10-30 meter), klass 3 (30-50 meter) samt klass 4 (mer än 50
meter).
• komprimerat avfall i kärl och i container
• hämtning med specialfordon som hämtar inom fastigheten
• osorterat avfall.
Tilläggsavgifterna multipliceras med angiven hämtavgift via en tilläggsfaktor. Det innebär
exempelvis att om dragvägen är 40 meter så multipliceras grundavgiften med tilläggsfaktorn
för dragvägsklass 2.
Avgift för tillkommande tjänster
Tillkommande tjänster är tjänster som kunden kan välja låta utföras, exempelvis extra
hämtning eller hämtning av grovavfall. Avgiften för en tillkommande tjänst tas ut efter den
kostnad som är förknippad med att tillhandhålla tjänsten.

Resultat och konsekvenser av den nya taxan
Resultat
Eftersom motivet till justeringen av taxan för hämtning av säck- och kärlavfall inte är
ekonomiskt utan en anpassning till föreskrifter och tjänsteefterfrågan beräknas inte förslaget
medföra någon betydande förändring av intäkterna.
Taxan för säck- och kärlavfall beräknas ge kostnadstäckning fram till och med 2020-2021
förutsatt att två nya återvinningscentraler, varav en med kretsloppsfunktion, har hunnits
anläggas innan 2018-2019. Om anläggandet av återvinningscentralerna försenas beräknas
taxan ge kostnadstäckning under en längre period.
Sänkning av avgifterna för matavfall bedöms stimulera fler kunder att välja att få sitt matavfall
hämtat vilket medför att matavfallet kan användas i biogasproduktion. Genom att samtidigt
öka avgifterna för brännbart avfall så bedöms en stimulans av utsortering av förpackningar
som idag finns i det brännbara avfallet ske.
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Konsekvenser
Eftersom ambitionen med taxan är att få samma avgift för samma tjänst oavsett om det är ett
flerfamiljshus eller ett en- och tvåfamiljshus och så inte är fallet i den befintliga taxan innebär
det att konsekvenserna kommer att se olika ut för de olika kundgrupperna.
Generellt innebär förslaget att en- och tvåfamiljshus med hämtning av brännbart avfall och
matavfall kommer att få en avgiftssänkning jämfört med dagens taxa. Hur stor förändringen
är beror på kundens utformning av abonnemanget. För en kund med hämtning av ett 190
liters kärl brännbart avfall och ett 130 liters kärl matavfall varannan vecka innebär förslaget
en förändring av årsavgiften med en sänkning mellan 65 kr och 384 kr per år, beroende på
dragvägsklass.
En- och tvåfamiljshus med hämtning av endast brännbart avfall kommer i samtliga fall att få
en höjning. För en kund med hämtning av ett 190 liters kärl brännbart avfall varannan vecka
är avgiftsökningen mellan 73 kr och 950 kr per år, beroende på dragvägsklass.
För ägare till flerfamiljshus är det många faktorer som påverkar hur den enskilda kundens
förändring ser ut. Eftersom förändringen i taxan innebär ett förändrat förhållande mellan
avgiftsnivåerna för matavfall och brännbart avfall så påverkas effekterna av hur väl man
sorterar matavfallet och det brännbara avfallet. Generellt kan sägas att flerfamiljshus med en
dragväg kortare än 10 meter beräknas få en avgiftssänkning medan de som har en dragväg
över 30 meter får en höjning. De flerfamiljshus som har en dragväg där avståndet är 30-50
meter kan få såväl en sänkning som en höjning beroende på hur det enskilda abonnemanget
ser ut.
Omvärldsjämförelse
Då olika kommuners avfallstaxor är uppbyggda på olika sätt är det generellt svårt att göra
direkta jämförelser mellan olika kommuner. Nils Holgerssons och Villaägarnas
avgiftsundersökningar brukar dock utgöra en grund för jämförelser.
Nils Holgersson
Förutsättningen för undersökningen är följande:
• En fastighet med 15 lägenheter, 1000 m2 boyta med 3 st. 370 liters kärl eller 2 st. 660
liters kärl med hämtning en gång i veckan. Dragavståndet är 9 meter. Kommuner
med källsortering har normalt en uppdelning på cirka 1000 liter brännbart och 200
liter matavfall per vecka.
Resultatet redovisas som en avgift (kostnad) i kronor per m2.
Tabell över sammanställning av resultat, Nils Holgersson
2013
(kr/m2)

Sverige
Lägst i Sverige (Lidköping)
Högst i Sverige (Arjeplog)
Uppsala befintlig taxa
Uppsala taxeförslag skulle 2016
ge följande resultat:

19,8
8,61
37,88
13,24

2014
(kr/m2 )

Förändring

20,2
8,61
39,01
13,24

1,9%
0%
2,9 %
0%

12,69

-4%
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Villaägarna
Villaägarnas undersökning är mer oprecis än Nils Holgersson eftersom man inte preciserar
vilken hämtning som ska ske utan bara hänvisar till den mest förekommande i kommunen för
småhus. Generellt har Villaägarna fått fram att hämtning av 190 liters kärl eller motsvarande
varannan vecka, oftast i kombination med hämtning av matavfall, är det vanligaste
abonnemanget.
Tabell över sammanställning av resultat, Villaägarna
2014

Sverige
Lägst i Sverige (Kungsbacka)
Högst i Sverige (Bjurholm)
Uppsala befintlig taxa

2 041 kr
914 kr
3 314 kr
1 956 kr

Uppsala taxeförslag skulle 2016
ge följande resultat

1 812 kr

Förändring

-4%

Uppsala Vattei och Avfall AB

y
Tomrdy Hö ström
VD

Bilagor
•
•

Exempel på konsekvenser för enskilda kunder
Taxa för hämtning av säck- och kärlavfall och hämtning av grovavfall

Sid 7 av 7

6

UPPSALA VATTEN

Exempel på konsekvenser för enskilda kunder
Nedan redovisas ett antal exempel för enskilda kunder enligt förslagen taxa. Exemplen
innehåller inte grundavgiften då denna inte är förändrad. Likaså innehåller exemplen inte
någon tillkommande avgift på dragvägar över 50 meter då inte heller denna är ändrad.

En- och tvåfamiljshus
Exempel 1. Dragklass 1 (0-10 meter). Hämtning 26 ggr/år
Befintlig taxa

Föreslagen
taxa

Skillnad

1 st. 190 liters kärl, brännbart

756 kr

829 kr

73 kr

1 st. 130 liters kärl, matavfall
Summa

445 kr
1 201 kr

228 kr
1 057 kr

-217kr
-144 kr

Exempel 2. Dragklass 2 (10-30 meter). Hämtning 26 ggr/år.
Föreslagen
Befintlig taxa taxa
1 st. 190 liters kärl, brännbart
1 st. 130 liters kärl, matavfall

Summa

1 258 kr

Skillnad

1 410 kr

152 kr

923 kr

387 kr

-536 kr

2 181 kr

1 797 kr

-384 kr

Exempel 3. Dragklass 3 (30-50 meter). Hämtning 26 ggr/år.
Föreslagen
Befintlig taxa taxa

Skillnad

1 st. 190 liters kärl, brännbart

1 722 kr

2 156 kr

434 kr

1 st. 130 liters kärl, matavfall

1 359 kr

592 kr

-767 kr

Summa

3 081 kr

2 748 kr

-333 kr

Exempel 4. Dragklass 4 (mer än 50 meter) exkl. extra avgift per 10-metersintervall.
Hämtning 26 ggr/år.
Föreslagen
Befintlig taxa taxa

Skillnad

i st. 190 liters kärl, brännbart

2 201 kr

3 151 kr

950 kr

1 st. 130 liters kärl, matavfall

1 880 kr

865 kr

-1 015 kr

Summa

4 081 kr

4 016 kr

-65 kr
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Flerfamiljshus (abonnemang, Nils Holgersson-rapporten)
Exempel 5. Dragklass 1 (0-10 meter). Hämtning 52 ggr/år.
Befintlig taxa

Föreslagen
taxa

Skillnad

1 st. 600 liter kärl, brännbart
1 st. 400 liter kärl, brännbart

6 618 kr

6 844 kr

226 kr

1 st. 130 liters kärl, matavfall
Summa

1 446 kr
8 064 kr

666 kr
7 510 kr

-554 kr

-780 kr

Exempel 6. Dragklass 2 (10-30 meter). Hämtning 52 ggr/år.
Befintlig taxa

Föreslagen
taxa

Skillnad

1 st. 600 liter kärl, brännbart
1 st. 400 liter kärl, brännbart
1 st. 130 liters kärl, matavfall
Summa

8 981 kr

11 635 kr

2 654 kr

2 357 kr
11 338 kr

1 132 kr

-1 225 kr

12 767 kr

1 429 kr

Exempel 7. Dragklass 3 (30-50 meter). Hämtning 52 ggr/år.
Befintlig taxa

Föreslagen
taxa

Skillnad

1 st. 600 liter kärl, brännbart
1 st. 400 liter kärl, brännbart

11 427 kr

17 795 kr

6 368 kr

1 st. 130 liters kärl, matavfall

3 303 kr
14 730 kr

1 731 kr
19 526 kr

-1 572 kr
4 796 kr

Summa

Exempel 8. Dragklass 4 (mer än 50 meter) exkl. extra avgift per 10-metersintervall.
Hämtning 52 ggr/år.
Befintlig taxa

Föreslagen
taxa

Skillnad

1 st. 600 liter kärl, brännbart
1 st. 400 liter kärl, brännbart

13 954 kr

26 006 kr

12 052 kr

1 st. 130 liters kärl, matavfall
Summa

4 281 kr
18 235 kr

2 530 kr
28 536 kr

-1 751 kr
10 301 kr
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Flerfamiljshus (verkliga exempel från Uppsala)
Exempel 9. Dragklass 1 (0-10 meter). Hämtning 52 ggr/år.
Föreslagen
Befintlig taxa taxa

Skillnad

12 st. 600 liters kärl, brännbart
1 st. 400 liter kärl, brännbart
3 st. 400 liters kärl, matavfall
Summa

49 089 kr
9 126 kr
58 215 kr

1 546 kr

50 635 kr
4 626 kr
55 261 kr

-4 500 kr
-2 954 kr

Exempel 10. Brännbart dragklass 1 (0-10 meter), hämtning 156 ggr/år +
lördagshämtning. Matavfall i dragklass 2 (10-30 meter), hämtning 156 ggr/år.
Föreslagen
Befintlig taxa taxa

Skillnad

5 st. 600 liter kärl, brännbart
5 st. 600 liters kärl (lördag), brännbart
6 st. 130 liters kärl, matavfall
Summa

87 935 kr

91 555 kr

3 620 kr

29 004 kr
116 939 kr

13 938 kr
105 493 kr

-15 066 kr
-11 446 kr

Exempel 11. Brännbart i dragklass 2 (10-30 meter), hämtning 104 ggr/år +
lördagshämtning. Matavfall i dragklass 1 (0-10 meter), hämtning 52 ggr/år.
Föreslagen
Befintlig taxa taxa

Skillnad

6 st. 400 liter kärl, brännbart

45 270 kr

58 410 kr

13 140 kr

1 st. 400 liters kärl, matavfall
Summa

3 042 kr
48 312 kr

1 542 kr
59 952 kr

-1 500 kr

11 640 kr

Exempel 12. Dragklass 3 (30-40 meter).
Föreslagen
Befintlig taxa taxa

Skillnad

2 st. 400 liters kärl, brännbart, 52 ggr/år
1 st. 400 liters kärl, brännbart, 104 ggr/år

19 289 kr

29 778 kr

10 489 kr

1 st. 190 liters kärl, matavfall, 26 ggr/år
Summa

1 651 kr
20 940 kr

865 kr
30 643 kr

-786 kr
9 703 kr
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Exempel 13. Dragklass 4 (mer än 50 meter) exkl. extra avgift per 10-metersintervall.
Hämtning 52 ggr/år. Dragvägen är upp till 110 meter lång.
Befintlig taxa

Föreslagen
taxa

3 st. 600 liters kärl, brännbart

24 141 kr

45 378 kr

2 st. 190 liters kärl, matavfall
Summa

8 562 kr
32 703 kr

5 060 kr
50 438 kr

Skillnad
21 237 kr
-3 502 kr
17 735 kr

Exempel 14. Containerhämtning, brännbart avfall (baklastade). Matavfall i dragklass 1
(0-10 meter). Hämtning 52 ggr/år.
Befintlig taxa

Föreslagen
taxa

4 st. 6 m3 containrar, brännbart

174 240 kr

182 756 kr

9 st. 400 liters kärl, matavfall
Summa

27 378 kr
201 618 kr

13 878 kr
196 634 kr

Skillnad
8 516 kr
-13 500 kr
-4 984 kr

Exempel 15. Underjordsbehållare. Hämtning 52 ggr/år.
Föreslagen
Befintlig taxa taxa
1 st. 5 m3 behållare, brännbart
1 st. 0,8 m3 behållare, matavfall
Summa

d ili

Skillna

95 550 kr

82 553 kr

-12 997 kr

88 400 kr
183 950 kr

53 962 kr
136 515 kr

-47 435 kr

-34 438 kr

Sid 4 av 4

Taxa för hämtning av säck- och kärlavfall samt hämtning
av grovavfall
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Allmänt
Denna taxa gäller för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inom Uppsala kommun.
Avgifter för insamling, transport, återvinning och behandling av avfall tas ut i enlighet med de
belopp och de villkor som framgår av denna taxa samt av gällande renhållningsordning för
Uppsala kommun.
Renhållningsavgifter regleras i 27 kap. 4-6 §§ miljöbalken (1998:808). Kommunfullmäktige
beslutar om taxan.
Avgiftsskyldighet
Avgiftsskyldig är, enligt denna taxa, fastighetsinnehavare inom Uppsala kommun. Med
fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 §
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.

Avgift
Avgift tas ut enligt fastställd taxa för varje enskild tjänst. Avgifterna anges inklusive
lagstadgad mervärdesskatt (25 %). Följande delar ingår eller kan ingå i avgiften:
• grundavgift
• hämtavgift
• tilläggsavgift
• avgifter för tillkommande tjänster

Grundavgift
Grundavgiften är en årlig avgift som delfinansierar kostnader inom administration
(information, upphandling, planering, uppföljning, fakturahantering och liknade), drift av
återvinningscentraler och hantering av hushållens farliga avfall. Grundavgiften tas ut med
utgångspunkt från olika kundkategoriers nyttjande av gemensamma tjänster, exempelvis
återvinningscentraler.
Grundavgiften är uppdelad på följande kundkategorier:
•
•
•
•
•
•

hushåll i en- och tvåfamiljshus
hushåll i en- och tvåfamiljshus med gemensamt hämtställe
hushåll i flerfamiljshus
institutionsboende
verksamhet
sommarboende.

Grundavgiften reduceras vid uppehåll i hämtning.
Grundavgiften för en- och tvåfamiljshushåll med gemensamt hämtställe kan endast erhållas
om faktureringen sker som en gemensam faktura till en fakturamottagare. Samtliga behållare
ska omfattas av det gemensamma hänntstället.
Grundavgiften för en- och tvåfamiljshus, flerfamiljshus och sommarboende betalas i
förhållande till antalet ingående lägenheter i huset. Grundavgiften för institutionsboende
betalas i förhållande till antal rum i huset och grundavgiften för verksamheter per verksamhet
i huset.
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Hämtavgift
Hämtavgiften motsvarar den genomsnittliga kostnaden enligt självkostnadsprincipen för
hämtning, transport och behandling av avfallet och delar av de gemensamma kostnaderna.
Storleken på hämtavgiften är beroende av:
•
•
•
•

avfallstyp (brännbart avfall respektive matavfall, osorterat)
behållarstorlek
hämtfrekvens
dragvägens längd.

Till hämtavgifterna kan ett antal tilläggsavgifter förekomma.

Behållare
Vilka behållare som tillhandahålls och ägs av Uppsala Vatten och Avfall AB respektive
fastighetsinnehavaren framgår av § 24 Uppsala kommuns renhållningsföreskrifter.

Debitering
Avgifterna ska betalas enligt det debiteringsintervall som Uppsala Vatten och Avfall AB har
bestämt. Dröjsmålsränta för faktura som inte betalas på förfallodagen tas ut enligt
räntelagen. Påminnelse- och inkassoavgifter kan förekomma beroende på
betalningsförsening.
Uppgifter som påverkar beräkningen av grundavgiftens och hämtavgiftens storlek ska
omedelbart meddelas Uppsala Vatten och Avfall AB.
Betalningsansvar upphör först då skriftlig anmälan på särskild blankett om ändrade
ägarförhållanden inkommit. Anmälan ska göras senast en månad innan ägarbytet träder i
kraft.
För hämtning av hushållsavfall som inte finns reglerat enligt denna taxa tillämpas
självkostnadsprincipen. Avgiften sätts av Uppsala Vatten och Avfall AB och beräknas utifrån
Uppsala Vatten och Avfall AB:s kostnader för att tillhandahålla tjänsten.
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Begreppsförklaringar
Abonnemang: Abonnemang utgör den normala tjänst som varje fastighet är skyldig att ha
enligt Uppsala kommuns renhållningsordning. Hämtning planeras enligt ordinarie
hänntintervall (schema). Abonnemangstömning finns för säckAnslutningspunkt: Punkt till vilken ett slamsugningsfordon ansluter till tank för matavfall.
Behållare: Samlingsnamn för kärl, container, underjordsbehållare och tank för matavfall
Container: Storbehållare med eller utan komprimator med en volym överstigande 660 liter.
Dragväg: Gångväg mellan tönnningsfordon och behållare. Längden på dragvägen påverkar
storleken på hämtningsavgiften. Längden på dragvägen är uppdelad i olika avståndsklasser,
exempelvis klass 1 som är < 10 meter, för att underlätta debiteringen.
Avståndet beräknas från behållarens hämtställe vid tidpunkten för hämtningen till där
behållaren ställs för lyft med hämtningsfordonets lyftanordning. Vid fler än en behållare för
samma avfallstyp räknas dragavståndet till kärlens gemensamma medelpunkt.
Extrahämtning: Hämtning som kan beställas vid speciella tillfällen då den ordinarie
behållarvolymen inte räcker till. Extrahämtning debiteras som en tillkommande tjänst.
Extrahämtning sker nästkommande helgfri måndag—fredag.
Fastighetsinnehavare: Den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap 5 §
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.
Gemensamt hämtställe: Närliggande fastigheter där fastighetsägarna gemensamt har
tecknat abonnemang för gemensamma behållare.
Grovavfall: Skrymmande hushållsavfall som inte ryms i eller av andra skäl inte bör läggas i
behållare för hushållsavfall.
Hämtintervall: Antal gånger per år som avfallet hämtas vid hämtstället. Hämtintervallen
påverkar storleken på hämtavgift.
Hämtställe: Uppställningsplats eller utrymme för en eller flera behållare i byggnad, på gård
eller mark.
Hämttillfälle: Dag/tidpunkt då avfallet hämtas.
Institutionsboende: Boende med gemensamma kök och sanitära anläggningar, exempelvis
studentkorridorer, vissa former av vård- och äldreboende o.s.v.
Komprimator: Behållare med komprimering.
Komprimering: Processen då avfall pressas ihop av en särskild anordning. Komprimering
utgör grund för tilläggsavgift.
Kärl: Behållare som har en maximal volym av 660 liter.
Matavfall: Sådant avfall som är lämpligt som rötningssubstrat, till exempel matrester, fruktoch grönsaksrester, äggskal, kött, skaldjursskal, kaffefilter med sump och tepåsar.
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Miljöstation: Insamlingsställe för hushållens farliga avfall.
Nyttjanderättshavare: Den som, utan att vara fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller
nyttja fastighet.
Specialfordon: Ett mindre hämtfordon som hämtar säck- och kärlavfall. Fordonet används
för att hämta avfall inom fastigheter där framkomligheten är begränsad för ett normalt stort
hämtningsfordon. Vid användning av specialfordon tillkommer en tilläggsavgift.
Säck- och kärlavfall: Brännbart avfall och matavfall som hämtas i behållare eller säck vid
fastigheten.
Sommarabonnemang: Abonnemang där hämtningen sker under hämtningsperioden vecka
18 till och med vecka 39.
Tank för matavfall: Matavfall som malts sönder via en avfallskvarn och samlats upp i en
tank. Tanken töms med ett slamsugningsfordon.
Tillkommande tjänst: Exempel på tillkommande tjänster är hämtning av grovavfall,
extrahämtning av säck- och kärlavfall.
Tilläggsavgift: Tilläggsavgifter kan tas ut för tjänsterna komprimerat avfall, utökad längd på
dragväg, hämtning med specialfordon eller för osorterat avfall.
Tilläggsfaktor: Används för att beräkna avgiften för dragvägsklassena klass 2-4,
komprimerat avfall, specialfordon och osorterat avfall. Tilläggsfaktorn multipliceras med
angiven hämtavgift.
Underjordsbehållare: Storbehållare som är nedsänkt under jord. Avfallet hämtas med ett
fordon försedd med kran.
Utebliven hämtning: Hämtning som inte utförts enligt fastställt hämtningstillfälle.
Verksamhet: Med verksamhet menas företag, organisation eller liknade där hushållsavfall
eller därmed jämförligt avfall förekommer. Exempelvis restauranger, kök, personalmatsalar
och liknande.
Återvinningscentral: Bemannad mottagningsanläggning där hushåll kan lämna sorterat
grovavfall och farligt avfall.
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TAXA FÖR HÄMTNING AV
HUSHÅLLSAVFALL (SÄCK- och KÄRLAVFALL SAMT
HÄMTNING AV GROVAVFALL)

Avgifterna är inklusive moms, 25 %.

Grundavgifter (årsavgifter)
Hushåll i en- och tvåfamiljshus
Hushåll i en- och tvåfamiljshus, gemensamt hämtställe
Hushåll i flerfamiljshus
Institutionsboende
Verksamhet
Sommarboende

755 kr
725 kr
345 kr
210 kr
180 kr
420 kr

Grundavgifter vid uppehåll (årsavgifter)
Hushåll i en- och tvåfamiljshus
Hushåll i en- och tvåfamiljshus, gemensamt hämtställe
Hushåll i flerfamiljshus
Institutionsboende
Verksamhet
Sommarboende

180 kr
150 kr
120 kr
120 kr
180 kr
180 kr
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Hämtning av hushållsavfall (årsavgifter)
Flerfamiljshus, institutioner, verksamheter och
gemensamhetsanläggningar. s) Abonnemang som är
tillgängliga för en- och tvåfamiljshus (småhus)
Brännbart avfall
160 liter säck, 190-240 liter kärl. Dra vä sklass 1.
7 tömn/år s) 13 tömn/år s) 26 tömn/år s) 52 tömn/år s) 104 töm/år 156 tömn/år 260 tömn/år
223 kr

415 kr

829 kr

1 659 kr

3 317 kr

4 976 kr

Lördagshämtning

8 293 kr

2 654 kr

370-400 liter kärl. Draciväcisklass.
7 tömn/år
385 kr,

13 tömn/år 26 tömn/år s) 52 tömn/år s) 104 tömn/år 156 tömn/år 260 tömn/år
716 kr

1 432 kr

2 863 kr

5 727 kr

8 590 kr

Lördagshämtning

14 316 kr

4 581 kr

600-660 liter kärl. Draaväcisklass 1.
7 tömn/år
536 kr

13 tömn/år
995 kr

26 tömn/år
1 990 kr

52 tömn/år
3 981 kr

104 töm/år 156 tömn/år 260 tömn/år
7 961 kr

11 942 kr

Lördagshämtning

19 903 kr

Container, baklastad.
Behålla rstorlek

26 tömn/år

52 tömn/år

0-4 m3

18 480 kr

36 959 kr

73 918 kr

110 877 kr

184 795 kr

4-6 m3

22 844 kr

45 689 kr

91 377 kr

137 066 kr

228 443 kr

6-8 m3

27 209 kr

54 418 kr

108 836 kr

163 254 kr

272 090 kr

8-10 m3

31 574 kr

63 148 kr

126 295 kr

189 443 kr

315 738 kr

104 tömn/år 156 tömn/år 260 tömn/år

Container, lastväxlad.
Behållarstorlek

26 tömn/år

52 tömn/år

0-4m3

24 980 kr

49 959 kr

99 918 kr

149 877 kr

249 795 kr

4-6 m3

29 344 kr

58 689 kr

117 377 kr

176 066 kr

293 443 kr

6-8 m3

33 709 kr

67 418 kr

134 836 kr

202 254 kr

337 090 kr

8-10 m3

38 074 kr

76 148 kr

152 295 kr

228 443 kr

380 738 kr

104 tömn/år 156 tömn/år 260 töm/år
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6 369 kr,

Flerfamiljshus, institutioner, verksamheter och
gemensamhetsanläggningar.
Brännbart avfall
Under ordsbehållare.
Behållerstorlek

26 tömn/år

52 tömn/år

0-0,8 m3

28 444 kr

56 889 kr

113 777 kr

170 666 kr

284 443 kr

0,8-1,3 m3

29 972 kr

59 944 kr

119 888 kr

179 832 kr

299 719 kr

1,3-3,0 m3 , 35 166 kr

70 332 kr

140 664 kr

210 996 kr

351 660 kr

3,0-5,0 m3

82 553 kr

165 107 kr

247 660 kr

412 766 kr

41 277 kr

104 tömn/år 156 tömn/år 260 tömn/år
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Flerfamiljshus, institutioner, verksamheter och
gemensamhetsanläggningar. s) Abonnemang som är
tillgängliga för en- och tvåfamiljshus (småhus)
Matavfall
130-140 liter kärl. Dragvägsklass 1.
26 tömn/år 5)
228 kr

52 tömn/år
455 kr

104 tömn/år 156 tömn/år 260 tömn/år
911 kr

1 366 kr

2 277 kr

Lördagshämtning
729 kr

190 liter kärl. Dragvägsklass 1.
26 tömn/år s)
333 kr

52 tömn/år
666 kr

104 tömn/år 156 tömn/år 260 tömn/år
1 331 kr

1 997 kr

3 328 kr

Lördagshämtning
1 065 kr'

370-400 liter kärl. Dragvägsklass 1.
26 tömn/år
771 kr

52 tömn/år
1 542 kr

104 tömn/år 156 tömn/år 260 tömn/år
3 083 kr

4 625 kr

7 708 kr

Lördagshämtning
2 466 kr

Container, baklastad.
Behållarstorlek

26 tömn/år

52 tömn/år

0-4 m3

13 254 kr

26 507 kr

53 014 kr

79 521 kr

132 535 kr

4-6 m3

15 005 kr

30 011 kr

60 021 kr

90 032 kr

150 053 kr

6-8 m3

16 757 kr

33 514 kr

67 028 kr

100 542 kr

167 570 kr

8-10m3

18 509 kr

37 018 kr

74 035 kr

111 053 kr

185 088 kr

104 tömn/år 156 tömn/år 260 tömn/år

,,

Container, lastväxlad.
Behållarstorlek

26 tömn/år

52 tömn/år

0-4 m3

19 754 kr

39 507 kr

79 014 kr

118 521 kr

197 535 kr

4-6 m3

21 505 kr

43 011 kr

86 021 kr

129 032 kr

215 053 kr

6-8 m3

23 257 kr

46 514 kr

93 028 kr

139 542 kr

232 570 kr

8-10 m3

25 009 kr

50 018 kr

100 035 kr

150 053 kr

250 088 kr

104 tömn/år 156 tömn/år 260 tömn/år
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Flerfamiljshus, institutioner, verksamheter och
gemensamhetsanläggningar
Mata vfall
Under ordsbehållare.
Behållarstorlek

26 tömn/år

52 tömn/år

0-0,8 m3

26 981 kr

53 962 kr

107 924 kr

161 886 kr

269 810 kr

0,8-1,3 m3

27 594 kr

55 188 kr

110 376 kr

165 565 kr

275 941 kr

1,3-3,0 m3

29 679 kr

59 357 kr

118 715 kr

178 072 kr

296 787 kr

104 tömn/år 156 tömn/år 260 tömn/år

Malt matavfall i tank.
Behålla rstorlek

13 tömn/år

26 tömn/år

52 tömn/år

0-1,5 m3

1 314 kr

2 628 kr

5 255 kr

10 511 kr

15 766 kr

26 276 kr

1,5-2,0 m3

1 752 kr

3 504 kr

7 007 kr

14 014 kr

21 021 kr

35 035 kr

2,0-5,3 m3

4 642 kr

9 284 kr

18 569 kr

37 137 kr

55 706 kr

92 843 kr

104 tömn/år 156 tömn/år 260 tömn/år
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Sommarhämtning från flerfamiljshus, institutioner,
verksamheter och gemensamhetsanläggningar
Abonnemang som är tillgängliga för en- och tvåfamiljshus
(småhus)
Brännbart avfall
190-240 liter kärl. Dra vä sklass 1.
5 tömn/år s' 11 tömn/år ' 22 tömn/år
159 kr

351 kr

44 tömn/år
1 403 kr

702 kr

66 tömn/år
2 105 kr

110 tömn/år
3 509 kr

370-400 liter kärl. Dra vä sklass 1.
5 tömn/år
275 kr

11 tömn/år
606 kr

22 tömn/år

44 tömn/år

1 211 kr

2 423 kr

66 tömn/år
3 634 kr

110 tömn/år
6 057 kr

600-660 liter kärl. Draaväcisklass 1.
5 tömn/år
383 kr

11 tömn/år
842 kr

22 tömn/år

44 tömn/år
3 368 kr

1 684 kr

66 tömn/år
5 052 kr

110 tömn/år I
8 421 kr

Matavfall
130-140 liter kärl. Draciväcisklass 1.
11 tömn/år s' 22 tömn/år
96 kr

193 kr

44 tömn/år

66 tömn/år

385 kr

578 kr

110 tömn/år
963 kr

190 liter kärl. Dra vä sklass 1.
11 tömn/år
141 kr

22 tömn/år
282 kr

44 tömn/år

66 tömn/år
845 kr

563 kr

110 tömn/år
1 408 kr

370-400 liter kärl. Dragvägsklass 1.
11 tömn/år
243 kr

22 tömn/år
486 kr

44 tömn/år
972 kr

66 tömn/år
1 459 kr

110 tömn/år
2 431 kr
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Tilläggsavgifter
Tilläggsfaktorer för dragväg
klass
>10 m

klass 2
1O-30m

klass 3
30-50m

klass 4
>50m

1,0

1,7

2,6

3,8

Dragväg över 50 m (klass 4)
För dragvägar med avstånd över 50 meter tillkommer en avgift på 10 kr per
påbörjad 10 nnetersintervall, kärl och hämtningstillfälle
(Exempel: ett avstånd på 75 meter innebär 3 stycken 10 metersintervall å 10 kr
per kärl och hämtningstillfälle utöver det som klass 4 innebär)

Tilläggsfaktor för komprimerat avfall
För komprimerat avfall i kärl

3,0

För komprimerat avfall i container

6,0

Tilläggsfaktor för specialfordon
För avfall som hämtas med specialfordon ökar
avgiften med tilläggsfaktor i förhållande till aktuell
dragklass.

1,5

Detta innebär att hämtavgiften ska multipliceras med
såväl tilläggsfaktor för dragväg samt med
tilläggsfaktor för specialfordon.

Tilläggsfaktor för osorterat avfall i förhållande till
brännbart avfall
För avfall som inte är sorterat i brännbart
avfall och matavfall.

2,5

Tillkommande tjänster
Extrahämtning
För extrahämtning av hushållsavfall i kärl tas en avgift på 200 kr ut per kärl och
hämtningstillfälle.
För extrahämtning av hushållsavfall där behållaren är större än 660 liter tillkommer
tilläggsfaktor på 1,1 jämfört med abonnemangshämtning av behållaren.

Grovavfall
För hämtning av grovavfall (upp till fem kubikmeter) tas en avgift på 1000 kr ut.

Övrigt
För hämtning av hushållsavfall som ej definierats enligt denna taxa tillämpas självkostnadspris.
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