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§ 270 

Fastställande av avfallstaxa för 2023, KS 2022/410 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige 
besluta 
1. Fastställa taxa för hämtning av hushållsavfall att gälla från och med 

2023-01-01. Taxan höjs med 5 %. Höjningen fördelas så att grund- och 
hämtningsavgifter höjs med 9 %. Viktavgiften ska vara oförändrad.  

2. Fastställa taxa för slam att gälla från och med 2023-01-01. Taxan höjs 
med 3 %. 

3. Fastställa taxa för avgifter vid återvinningscentraler att gälla från och 
med 2023-01-01. Taxan bibehålls på en oförändrad nivå. 

4. Fastställa taxa för grönavfallsabonnemang att gälla från och med  
2023-01-01. Taxan bibehålls på en oförändrad nivå. 

5. Fastställa taxa för hämtning av grovavfall att gälla från och med  
2023-01-01. Taxan bibehålls på en oförändrad nivå. 

Beskrivning av ärendet 
Taxor och avgifter beslutas av kommunfullmäktige.  

Förslag till hämtning av hushållsavfall föreslås höjas med 5 %. Höjningen 
fördelas så att grund- och hämtningsavgifter höjs med 9 %. Viktavgiften 
föreslås vara oförändrad. Vidare föreligger förslag för taxa för slam med en 
höjning om 3 %. Taxor och avgifter för avfall vid återvinningscentraler, taxa 
för grönavfallsabonnemang samt taxa för hämtning av grovavfall föreslås 
bibehållas på en oförändrad nivå. 

Samtliga taxor föreslås gälla från och med 2023-01-01. 

Motivering av beslut 
Avfallstaxan utgör grunden för verksamhetens intäkter och ska balanseras 
med planerade kostnader (självkostnad). Kostnaderna består av 
driftkostnader och investeringar som genererar avskrivningar och påverkas 
av de mål som verksamheten har. Intäkter baserade på avfallstaxan 
möjliggör bolagets mål och vision. 

Avfallsverksamheten får inte gå med över- eller underskott under en längre 
tid. För verksamheten prognostiseras ett överskott för 2022 på 0,8 mkr, 
vilket innebär att verksamhetens ackumulerade underskott uppgår till 4,8 
mkr. För att uppnå en ekonomisk balans i verksamheten behövs en 
taxehöjning inför 2023. 

Verksamheten innebär mycket transporter och påverkas därför av de höjda 
kostnaderna för drivmedel. Förändring av räntenivåer påverkar 
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kapitalkostnader för de investeringar som genomförts under de senaste åren 
med syfte att ha moderna och funktionella återvinningscentraler.  

Ny lagstiftning innebär förändringar av det kommunala ansvaret för avfall. 
Byggavfall från hushåll klassas som kommunalt avfall från och med 2023 
och från och med 2024 övertar kommunen ansvaret för insamling av 
förpackningar. Från och med 2027 ska insamlingen av förpackningar ske 
bostadsnära.  

Vidare ser bolaget ökade kostnader för hantering av de insamlade 
fraktionerna på återvinningscentralerna i takt med högre krav på renhet och 
sorterbarhet. 

Kommunstyrelseförvaltningen har ingenting att erinra mot föreliggande 
förslag till avfallstaxa och föreslår att densamma fastställs att gälla från och 
med 2023-01-01. 
Ekonomi 
För det vanligaste abonnemanget, villahushålls med utsortering av 
matavfall, innebär taxehöjningen att grundavgiften höjs från 1045 kr per år 
till 1139 kr per år, inklusive moms. Viktavgiften behålls oförändrad. Total 
kostnad för en genomsnittlig villa blir cirka 2 704 kr per år, inklusive moms. 
Föreslagen taxejustering medför en ökad kostnad för ett normalt hushåll 
(villa med utsortering av matavfall med en uppskattad vikt på cirka 14 kg 
per tömning, 26 gånger per år) med 94 kr per år, inklusive moms. 

En höjning av slamtaxan med 3 % innebär för tömning av en medelstor 
slamavskiljare en ökad kostnad om 25 kr inklusive moms per tömning. 
Underlag för beslut 
Beslutsförslag 2022-10-25  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-08 § 252 
Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB 2022-10-19, § 76  
Avfallstaxa hushåll, förändring årsvis, 2022-11-08 
Bilaga avfallstaxa hushåll Falkenberg 2023  
Avfallstaxa verksamhet, förändring årsvis, 2022-11-08 
Bilaga avfallstaxa verksamheter 2023 
Avfallstaxa grönavfall, förändring årsvis, 2022-11-08 
Bilaga taxa Falkenbergs återvinningscentraler och grönavfall 2023 
Bilaga bygg och rivningsavfall taxa 
Bygg och rivningsavfall underlag taxa, 2022-11-21 
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