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Förslag till prisjusteringar för Hushållsavfallstjänster inkl.
slamtömning, latrinhämtning mm
Bakgrund
Avfallshanteringen är avgiftsfinansierad och bedrivs enligt självkostnadsprincipen.
Utgångspunkten är att avfallsavgifterna ska täcka kommunens hela kostnad för
avfallshanteringen. Kommunen måste då upprätta en avfallstaxa med avgifter för de
tjänster som ingår i det kommunala avfallsansvaret. Tekniska verken är kommunens
utförare av det kommunala uppdraget.
Under 2020 och 2021 har ett arbete tillsammans med kommunen gjorts för att arbeta
fram en ny avfallsplan. Planen kommer innefatta målsättningar för Linköpings kommun
som blir ett uppdrag till Tekniska verken som är utförare.

Fokus 2022
Fokusområden för det kommunala uppdraget 2022 kommer exempelvis vara att vara
att:
• Öka tillgängligheten till ÅVC:erna genom nytt inpasseringssystem och mer
söndagsöppet.
• Överta ansvaret för insamlingen av returpapper från producenterna.
• Informationssatsning för att nå 25/25 målet, dvs att minska mat och restavfall
med 25% till 2025 jämfört med 2015.
• Förbättrad kundkommunikation genom exempelvis avisering till slamkunder
inför och efter tömning
• Ny förbättrad applikation till för våra kunder att använda i sina telefoner som
ger högre servicenivå.
• Flytta avfall högre i avfallstrappan genom att ex. fraktionen brännbart på ÅVC
får ökat fokus genom att införa ”töm säcken”.

Taxepåverkan 2022
Orsaken till kostnadsökningen är huvudsakligen:
• Nytt kommunalt ansvar för returpapper (inkl. tidningar) som tidigare varit
producentansvar.
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Höjd skatt på avfall. 2021 höjdes skatten till 100 kr/ton och 2022 höjs
skatten ytterligare till 125 kr/ton.
Indexregleringar i entreprenadavtal etc. samt ökade avfallsmängder på
ÅVC (återvinningscentralen.) I detta ingår också ökad sortering på ÅVC av
exempelvis plast, böcker och textil för att lyfta oss ytterligare i
avfallstrappan.
Höjda kostnader för utsläppsrätter för koldioxid.
Ökade informationsinsatser för att arbeta med målsättningarna i
avfallsplanen
Minskade avfallsmängder i soptunnan i linje med vår målsättning att
minska avfallsmängderna men som ger minskade intäkter

Förslag till taxejustering
Med en oförändrad taxa kommer verksamheten få ett stort underskott. En höjning, är
därför nödvändig för att på sikt nå självkostnad och för att åstadkomma en acceptabel
ekonomisk balans.
Taxan för hushållsavfalltjänster behöver utifrån ekonomisk realitet, höjning av skatt på
avfall till energiutvinning och med beaktande av självkostnadsprincipen höjas den 1
januari 2022 med sammanlagt 9% inkl. höjd skatt. Efter justeringen bibehålls stor
möjlighet för invånarna att påverka sin avgift.
Det är viktigt att förtydliga att denna taxeändring inte gör att verksamheten är i
ekonomisk balans vilket är målet på sikt, utan att det fortsatt finns ett underskott i
verksamheten.
Prisexempel för en villa med ett 190-literskärl:
(En snittvilla kastar cirka 310 kg/år)
Nuvarande pris
Fast avgift 864 kr

Nytt pris
Fast avgift 942 kr
(ökning 6,50 kr/månad)

Pris per kilo 3,07 kr
Snitt 952 kr/år

Pris per kilo 3,35 kr
Snitt 1038 kr/år
(ökning 7,20 kr/månad)

Totalt: 1816 kr/år
(Alla priser är angivna inkl. moms)

Totalt: 1980 kr/år

Den föreslagna höjningen är 13,70 kr/månad i genomsnitt för ett villahushåll.
Med den föreslagna höjningen nås inte heller i år självkostnad vilket är målet på sikt.
Efter den föreslagna höjningen kommer Linköping fortfarande ha en låg taxa jämfört
med övriga Östgöta kommuner
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Styrelsen i Tekniska verken i Linköping AB har berett frågan vid sammanträden den 27
augusti 2021.

Kommunfullmäktige föreslås besluta
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att taxan för hushållsavfallstjänster inkl. slamtömning, latrinhämtning mm höjs med 9
(nio) procent från och med 1 januari 2022.
Linköping 2021-09-16

Charlotta Sund
Vd, Tekniska verken i Linköping AB (publ)

