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Förslag till Avfallstaxa för Malmö 2021
Förslag till beslut
Tekniska Nämnden i Malmö Avfallsdelegation föreslås besluta
att

för sin del godkänna förslag till taxa för hushållsavfall för Malmö för 2021, samt

att

överlämna den till Tekniska Nämnden för vidare handläggning av ärendet.

Joel Olthed

Karin Wikström

Lars-Fredrik Alingfeldt

ÄRENDE
Bakgrund
Avfallsverksamheten i Malmö finansieras genom uttag av avgifter från avfallskollektivet.
Storleken på avgifterna regleras i kommunens avfallstaxa. Avgifterna skall täcka kostnader
för upphandling och uppföljning av avfallsentreprenader, planering, utveckling och drift av
verksamheten som innefattar insamling och transport av hushållsavfall i Malmö och Burlöv,
slam från enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljarslam. Insamlingen sker på
entreprenad av Suez, Urbaser, Ohlssons, Envac och Söderlindhs. Slutbehandlingen av
avfallet sköts av Sysav.
Vid bildandet av kommunalförbundet VA SYD ägnades avfallshanteringens placering i
Malmö kommuns organisation särskild uppmärksamhet. Det beslutades då att Malmö
kommun i funktionellt hänseende fortfarande skall vara huvudman för avfallsverksamheten
medan VA SYD på uppdrag svarar för den administrativa hanteringen av kommunens
beställarfunktion. Beställarfunktionen är en särskild ekonomisk redovisningsenhet.
Inom Malmö kommun hanteras således avfallsfrågorna av kommunfullmäktige, av Tekniska
nämnden och av Tekniska nämndens avfallsdelegation beroende på beslutens art och
strategiska betydelse. Praktiskt fastställer Kommunfullmäktige i Malmö bl.a. avfallstaxa och
renhållningsordning. Tekniska nämnden beslutar om budget för avfallsverksamheten och
handlägger vissa andra frågor inom avfallsområdet. Tekniska nämndens avfallsdelegation har
att bereda ärenden från kommunalförbundet vad gäller avfallsfrågor för handläggning i
Tekniska nämnden, t.ex. budget och taxa. Inom VA SYD hanteras avfallsfrågorna av
ägarnämnd Malmö, som utgör uppdragsgivare för avfallshanteringen i
tjänstemannaorganisationen. Eftersom förbundsstyrelsen är anställningsmyndighet hanteras
personalfrågor formellt av förbundsstyrelsen vid sidan om ägarnämnden.
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Förslag till Avfallstaxa 2021
Den idag gällande avfallstaxan antogs av kommunfullmäktige i Malmö 2020-02-27 att gälla
från och med 2020-04-01. Den budget som är framtagen för avfallsverksamheten 2021 visar
ett underskott om 19,7 mkr som behöver hanteras.
Det föreslås att 2021 års budgeterade underskott hanteras genom en höjning av taxan.
Avfallsverksamheten beräknas vid utgången av 2020 ha ett ackumulerat underskott om
7,1 mkr från tidigare år. Förslaget innebär en budget i balans för 2021, samt att tidigare års
underskott kvarstår och hanteras längre fram. Totalt föreslås att taxan höjs med 8,2 % i
genomsnitt eller motsvarande 19,7 mkr på årsbasis. Förslaget till ny avfallstaxa för 2021 är i
sin helhet redovisat i bilaga 1. Den nuvarande avfallstaxan för 2020 redovisas i bilaga 2 för
jämförelse.
Den största delen av höjningen kommer från kärltömning för flerfamiljshus och
verksamheter. Där läggs höjningen framför allt på de tätare hämtningsintervallen för att
uppmuntra till mindre transporter. Även för fyrfackskärl föreslås en höjning, likväl som för
all extratömning av kärl. För att stimulera till förbättrad arbetsmiljö justeras och höjs
tilläggen för dragväg både för villor, flerbostadshus och verksamheter. Vidare föreslås att
tömningsavgiften för slam, underjordsbehållare och mobil sopsug höjs för att bättre svara
mot insamlingskostnaderna. Ny avgift för leverans av matavfallsutrustning till flerfamiljshus
och verksamheter föreslås. Utöver detta finns ett antal mindre justeringar.
I det nedanstående är de ekonomiska konsekvenserna redovisade för tre typfall. De två
översta är de som brukar användas för jämförelse av renhållningsavgifter i riket, medan den
sista är det vanligaste alternativet för flerfamiljshus i Burlöv och Malmö.
•

För en lägenhet i ett flerfamiljshus med hämtning enligt Nils Holgersson1 innebär den
nya taxan en höjning med 14 kr till 592 kr per år.

•

För en villa med fyrfackskärl innebär den nya taxan en höjning med 200 kr till 2 190
kr per år.

•

För en lägenhet i ett flerfamiljshus med hämtning två gånger per vecka2 innebär den
nya taxan en höjning med 53 kr till 751 kr per år.

Under 2019 var vår taxa lägst i landet för flerbostadshus och näst lägst för fyrfackskärl.
Taxan kommer vara bland de lägsta i landet även efter de förslagna förändringarna.
Bilagor
Bilaga 1
Bilaga 2

1
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Förslag till taxa för avfallsverksamheten i Malmö och Burlöv för 2021
Taxa för avfallsverksamheten i Malmö och Burlöv för 2020

Fastighetsägarnas undersökning av fastighetskostnader, www.nilsholgersson.nu.
Två 660 liter restavfallskärl och ett 140 liter matavfallskärl för 44 lägenheter.
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