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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen ger teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att påbörja planering och 
införande av obligatorisk matavfallinsamling i enlighet med alternativ 1 i bifogad utredning.

Ärendebeskrivning
Under våren februari 2020 utreddes hur införande av obligatorisk insamling av matavfall för 
enbostadshus i kommunen kan genomföras och implementeras. Kommunens 
renhållningshandläggare undersökte frågan och lade därefter fram ett förslag till tidsplan för 
implementering baserat på administrativa arbetsflöden och kostnader kopplade till införandet.

Förslaget innebär att införande av obligatorisk matavfallsinsamling från enbostadshus kan 
implementeras under 2021. För att kommunen ska kunna införa obligatorisk 
matavfallsinsamling krävs att kommunens avfallsföreskrifter och avfallstaxa först revideras av 
kommunfullmäktige. SÖRAB har inga invändningar mot att kommunen inför obligatorisk 
matavfallsinsamling.

Yrkanden
Ylva Mozis (L), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt
det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-05-03, införande av obligatorisk insamling av matavfall
 Utredning obligatorisk matavfallsinsamling 2020-04-08
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Tjänsteskrivelse

Obligatorisk insamling av matavfall för 
fristående småhus/kedjehus/radhus

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att påbörja 
planering och införande av obligatorisk matavfallinsamling i enlighet med alternativ 1 
i bifogad utredning. 

Ärendet i korthet
Under våren februari 2020 utreddes hur införande av obligatorisk insamling av 
matavfall för enbostadshus i kommunen kan genomföras och implementeras.  
Kommunens renhållningshandläggare undersökte frågan och lade därefter fram ett 
förslag till tidsplan för implementering baserat på administrativa arbetsflöden och 
kostnader kopplade till införandet. 

Förslaget innebär att införande av obligatorisk matavfallsinsamling från 
enbostadshus kan implementeras under 2021. För att kommunen ska kunna införa 
obligatorisk matavfallsinsamling krävs att kommunens avfallsföreskrifter och 
avfallstaxa först revideras av kommunfullmäktige. SÖRAB har inga invändningar mot 
att kommunen inför obligatorisk matavfallsinsamling. 

Bakgrund
Under våren februari 2020 utreddes hur införande av obligatorisk insamling av 
matavfall för enbostadshus i kommunen kan genomföras och implementeras.  
Kommunens renhållningshandläggare undersökte frågan och lade därefter fram ett 
förslag till tidsplan för implementering baserat på administrativa arbetsflöden och 
kostnader kopplade till införandet. Införande av obligatorisk matavfallsinsamling 
medför initialt en merkostnad för såväl kommunen som för enskilda fastighetsägare. 
De största kostnaderna är investering i nya kärl och det är därför lämpligt att lägga ut 
den kostnad som en investeringskostnad som kan betalas på fem år. 

Kostnaderna redovisas i olika delar: befintliga nuvarande driftkostnader under 2020 
samt kostnadsprognoser för de alternativa införandetiderna alternativ 1 och alternativ 
2. Alternativ 1 bygger på införande from 1 juli 2021 under pågående avtalsperiod med 
nuvarande entreprenör Ragn-Sells Kommunpartner AB. Alternativ 2 beskriver 
prognos efter genomförd ny upphandling from 4 oktober 2021. I prognosen för 
alternativ 2 utgår utredningen från att insamlingspriset och priset på inköp av kärl 
kan sänkas med 10 % men kan inte lämna några garantier att det så blir då 
upphandlingen ännu inte är genomförd.
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Bedömning
Att införa obligatorisk insamling av matavfall för enbostadshus bedöms möjligt att 
implementera under 2021. De förändringar i taxor och styrdokument som 
samhällsbyggnadsförvaltningen identifierat och rekommenderat bedöms lämpliga 
och nödvändiga för att förslaget ska kunna genomföras. 

Utredningen lyfter fram att obligatoriska system och frivilliga system kräver olika 
typer av incitaments åtgärder och dessa bör regleras i avfallstaxan. Obligatoriska 
system innebär en hög anslutningsgrad vilket ökar behovet av kontroll av följsamhet 
för att säkerställa hög kvalitet på insamlat matavfall. Om kommunen vill öka andelen 
insamlat matavfall måste även restavfallet kontrolleras genom stickprov. Utredningen 
tar upp detta som en utmaning men det saknas konkreta åtgärder kopplat till detta. 
Kommunledningskontoret bedömer därför att det i arbetet med att revidera 
avfallstaxan måste införas möjlighet att ta ut felsorteringsavgifter och avgifter för att 
kunna genomföra kontroller av kvaliteten på såväl matavfallet som restavfallet. Hur 
och av vem dessa kontroller och avgifter ska administreras behöver också fastställas. 
Teknik- och fastighetsförvaltningen rekommenderas med anledning av detta ta 
kontakt med övriga SÖRAB-kommuner med obligatoriska system för att inhämta 
kunskap om hur dessa arbetar med dessa frågor. 

Kommunledningskontoret gör bedömningen att kostnadsprognoserna för de 
alternativa införandetiderna är så pass vaga och osäkra att det finns fler fördelar med 
en snabbare implementering i enlighet med alternativ 1. Det finns inte några garantier 
eller försäkringar på att inköpskostnader av kärl kommer att bli billigare vid en ny 
framtida upphandling. Av denna anledning förordar kommunledningskontoret 
istället att införande sker så snart som möjligt så att både implementering och 
invänjningsperiod sker under 2021 varpå vi bättre kommer kunna mäta effekt under 
hela 2022. 

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, 2020-05-03, Införande av obligatorisk insamling av 

matavfall
2. Utredning obligatorisk matavfallsinsamling 2020-04-08

Victor Kilén
Kommundirektör 

______________________

Ska expedieras till
Akten, Teknik- och fastighetsförvaltningen
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Utredning - införande av obligatorisk 
matavfallsinsamling i Vallentuna 
kommun 
 

Den här utredningen beskriver kort hur införande av obligatorisk insamling av 

matavfall för fristående småhus/kedjehus/radhus bör planeras för att kunna 

genomföras under år 2021. I utredningen redovisas även hur obligatoriet med 

matavfallsinsamling påverkar lägenheter i flerbostadshus. Utredningen lyfter fram 

för- och nackdelar med frivillig och obligatoriskt insamlingssystem och redovisar 

investerings- och driftkostnader samt tidplan för införande. 

1.Uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen 
I februari 2020 meddelade KS ordförande kommundirektören att den politiska 

majoriteten vill ha obligatorisk matavfallsinsamling för enbostadshusen i kommunen. 

Det ska tas fram en plan hur detta ska gå till och hur det kan vara implementerat och 

klart under 2021 fullt ut. En kalkyl med beräkningar på flöden och kostnader behöver 

tas fram. Kontakt med SÖRAB ska tas så att detta arbete kan koordineras med deras 

arbete. Återkopplingen av uppdraget ska ske till kommundirektören senast den 9 

april 2020.  

 

2.Bakgrund och tidigare KS beslut om 

matavfallsinsamling i kommunen  
Kommunstyrelsen gav i december 2012 samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 

påbörja planering kring införande av utsorterad insamling av matavfall från 

hushållen. Dåvarande politiska ledningen framförde önskemål om frivilligt anslutning 

till matavfallsinsamling med miljöstyrande avgifter (KS 2012.385). Beslutet redovisas 

i Bilaga 1. 

 

3.Bestämmelser och avtal som berör 

matavfallsinsamlingen  

3.1. Miljöbalken 

Kommunens skyldighet är enligt miljöbalken, att samla in och omhänderta 

hushållsavfall från hushåll och därmed jämförligt avfall från verksamheter. Detta 
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innebär att kommunen bestämmer hur hanteringen ska organiseras, var hämtning av 

avfall ska ske, hur hämtningsväg och avfallsutrymme ska vara beskaffade, vilka 

behållare som ska användas och annat som regleras i kommunens avfallsföreskrifter. 

 

Det är främst två regelverk som reglerar avfallshanteringen. Dessa är miljöbalken 

(1998:808) samt avfallsförordningen (2001:1063).  

3.2. Avfallsförskrifter 

Föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken, 

samt andra författningar som berör avfallshantering, är även de aktuella för 

Vallentuna kommuns arbete. Bestämmelser i de kommunspecifika 

avfallsföreskrifterna har sin utgångspunkt i gällande lagstiftning och reglerar arbetet. 

I gällande föreskrifter §38 anges att Fastighetsinnehavaren kan själv bestämma om 

mat- och hushållsavfall ska sorteras i matavfall och sorterat kärl- och säckavfall 

eller om sådant avfall ska hämtas blandat.  

 

Det är därför nödvändigt att revidera föreskrifterna innan obligatoriska hämtningen 

av matavfall kan tillämpas i praktiken.  

3.3. Avfallstaxa 
Avgifter för matavfallsabonnemang och reduceringen för matavfallsinsamlingen 
regleras i gällande avfallstaxa för Vallentuna kommun. I taxan anges att Matavfall 
hämtas utan avgift från flerbostadshus, småhus samt fritidshus samt att En 
reducering av avfallstaxan utgår för de fastighetsägare som väljer separat 

insamling av utsorterat matavfall. 

 

Det är därför nödvändigt att revidera skrivningarna i avfallstaxan innan obligatoriska 

hämtningen av matavfall kan tillämpas i praktiken.  

3.4. Avfallsplan 
SÖRAB-kommunerna har enats om en gemensam avfallsplan för åren 2009 – 2020. 
Avfallsplanen beskriver vilka utmaningar som väntar om bra avfallshantering i ett 
hållbart samhälle ska uppnås.  
 
I gällande avfallsplanen regleras att minst 35 procent av matavfallet från hushåll, 
restauranger, storkök och butiker ska återvinnas genom biologisk behandling. 
Resterna vid behandlingen ska vara så rena att de går att återföra till åker- eller 
skogsmark. För att uppnå detta mål bör minst 30 kg matavfall per invånare och år 
samlas in. (Vallentunas mängd 2019 ligger på 23,81 kg per invånare.) 
 
SÖRAB-kommunerna arbetar just nu med framtagande av en ny avfallsplan för 
perioden 2021-2032. En utställningsversion är framtagen och samråd behandlas. Den 
kommande avfallsplanen inriktar sig mot fem målområden varav ett huvudmål är 
material cirkulerar där närmsta föreslagna periodmålen för 2021-2023 är att minska 
mängden restavfall med 25%. Ett annat huvudmål är matavfall där de föreslagna 
periodmålen handlar om att halvera mängden matavfall i restavfallet.  
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3.5. Avtal med insamlingsentreprenören 

Kommunen har inför starten av insamling av utsorterat matavfall upphandlat 

insamling enligt lagen om offentlig upphandling (2007:1091). Hämtning utförs idag 

av Ragn-Sells Kommunpartner AB och avtalet går ut 2021-10-01. 

 

4.Nuvarande insamling av matavfall  
Alla villor, flerbostadshus, fritidshus och kedjehus/radhus har idag insamling av 

matavfall i kärl 140 liter.  

 

Insamlingen sker med tvåfacksbilar vilket innebär att både brännbart hushållsavfall 

och matavfall hämtas samtidigt. Villor har tömning 31 ggr per år och flerbostadshus 

52 ggr per år. Förutom kärlhämtning har flera föreningar även matavfallsinsamling i 

underjordsbehållare. Insamling av underjordsbehållare sker med krantömmande 

fordon.  

 

Alla villa abonnenter som sorterar matavfall och har avtal hos Ragn-Sells erhåller 250 

kr reducering för matavfallsinsamlingen. Reducering på 250 kr ges även till 

kedjehus/radhus som har gemensamma soprum. Reducering på 50 kr per lägenhet 

ges till flerbostadshus som är anslutna till matavfallsinsamling oavsett om avfallet 

samlas in i kärl eller underjordsbehållare.  

 

Fritidshus som har matavfallsinsamling erhåller reducering på 125 kr.  

Insamling av matavfall sker idag i papperspåse och kan under oförsiktig hantering 

ställa till problem med lukt och flugor, speciellt under sommarperioderna. För att 

minimera detta hämtas matavfallet under sommarperioden varje vecka istället för var 

14:e dag. Under vintern kan papperspåsarna frysa fast i kärlet.  

 

Alla SÖRAB-kommunerna sorterar matavfall och mängder insamlat matavfall 

varierar. Två kommuner har idag obligatoriskt insamling (Sundbyberg och Järfälla). 

Övriga kommuner inom SÖRAB-kommunerna har frivillig insamling.  
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Kommun År 

Antal 
Invånare 
(st.) 

Matavfall till 
biogas (ton)  

Kg per 
invånare 

Start 
införande 
år 

Danderyd 2018 33187 1103 
                           

33   2012 
Järfälla 
(Obligatorisk 
insamling) 2018 78480 1845 

                           
24   2011-2013 

Lidingö 2018 47818 983 
                           

21   2010 

Sollentuna 2018 72528 2463 
                           

34   1994 

Solna 2018 80950 2226 
                           

27   2009 
Sundbyberg 
(Obligatorisk 
insamling) 2018 50564 1494 

                           
30   2009-2012 

Täby 2018 71397 1894 
                           

27   2013 

Upplands Väsby 2018 45543 1086 
                           

24   2009 

Vallentuna 2018 33431 678 
                           

20   2014-2016 

Vallentuna 2019 34090  812 24 -”- 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Danderyd

Lidingö

Täby

Sollentuna

Uppl Väsby

Vallentuna

Sundbyberg

Järfälla

Solna

Dander
yd

Lidingö Täby
Sollentu

na
Uppl
Väsby

Vallentu
na

Sundby
berg

Järfälla Solna

År 2018 33,24 20,56 26,53 33,96 23,85 20,28 29,55 23,51 27,5

År 2019 32,66 21,82 28,05 34,21 24,32 23,82 37,39 23,95 25,46

Mängd matavfall per invånare under 2018-2019
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5.Frivilliga eller obligatoriska system? 
Enligt uppgifter från Avfall Sverige 2018, har ca 100 kommuner obligatoriskt 

insamling av matavfall. Fyra kommuner i länet (Ekerö, Sundbyberg, Södertälje, 

Järfälla) har rapporterat att de hade obligatoriskt insamling av matavfall i början av 

2019. Resterande kommuner har frivillig anslutning.  

 

Stockholm stad kommer att införa obligatoriskt matavfallinsamling from 2021 för alla 

restauranger och verksamhet som sorterar mer än 25 portioner per dag. From år 

2023 planeras obligatoriskt insamling av matavfall för alla stadens hushåll.  

 

Obligatorisk insamling sägs leda till kvalitetsproblem men så är inte alltid fallet. 

Sundbybergs stad har lyckats ganska bra trots att de har majoriteten av 

flerbostadshus som generellt har sämre kvalitet än villor. Obligatorisk insamling 

minskar administrativt arbete och risken med höga kostnader från entreprenören. 

Kommunen slipper styra med avfallstaxan som i slutändan måste jämnas ut. Systemet 

kan ge sämre kvalitet på det insamlade avfallet.  

 

Frivilliga system ger hushållen valfrihet och får därför oftast lägre anslutningsgrad 

vilket kräver en styrande avfallstaxa för att bli lyckosam tillsammans med stora 

informationsinsatser. Systemet sägs uppnå högre kvalitet då endast de som är 

intresserade och engagerade ansluter sig. Kvalitetskontroller behöver genomföras 

både för obligatoriska och frivilliga system.  

 

Vanligaste lösningen i Sverige idag är insamling av matavfall i mindre kärl 140 liter 

med papperspåse. Systemet är enkelt att införa, det är en beprövad metod där 

matavfall omvandlas till biogas som kan användas som drivmedel och biogödsel är 

Revaq eller KRAV-certifierade och kan spridas på åkrarna.  

 

Nackdelen med detta system är att det kräver separata kärl som tar extra yta på 

tomten och kräver att kärlet är utställt inför varje tömning. Kärlet är tämligen stort 

för ett hushåll och framförallt ergonomiskt anpassat för att kunna tömmas i en sopbil. 

Papperspåse har vissa brister - kan gå sönder, kan läcka, luktar på sommaren och kan 

orsaka olägenhet om den hanteras fel. På vintern kan matavfall frysa fast och 

störningar kan förekomma då fastfruset matavfall i kärlet inte kan tömmas.  

 

Erfarenheter från SÖRAB visar på relativt låg anslutningsgrad vid frivillig 

anslutningsgrad. Systemet ger generellt lägre utsorteringsgrad vid frivillig anslutning 

och generellt högre felsorteringsgrad vid obligatoriskt anslutning.  
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5.1. Kan införande av obligatorisk insamling av matavfall för 

småhus strida mot likställighetsprincipen i kommunallagen om 

flerbostadshus utesluts? 

 

Likställighetsprincipen handlar om att en kommun ska behandla sina medlemmar 

lika såvida det inte finns 1) rättsligt stöd för det, eller 2) sakliga skäl för att behandla 

medlemmarna olika. Som kommunmedlem räknas även den som äger en fastighet i 

kommunen. Även juridiska personer, t ex ägare av flerbostadshus, kan vara 

kommunmedlemmar.  

 
Likställighetsprincipen är framför allt ett utflöde av en tanke om ekonomisk rättvisa 

och har framför allt betydelse vid fastställande av avgifter. Avgifter ska bestämmas till 

lika belopp för liknande prestationer. Den innebär att det inte är tillåtet att 

särbehandla vissa kommunmedlemmar eller grupper av kommunmedlemmar annat 

än på objektiv grund. Det innebär att man måste kunna motivera en särbehandling av 

kommunmedlemmar sakligt och objektivt, om det inte finns uttryckligt lagstöd för en 

sådan. 

 

Två ageranden som möjligtvis skulle kunna strida mot likställighetsprincipen: 

A) olika krav på själva utsorteringen av matavfallet  

B) olika avgift beroende på om du har separat utsortering eller inte.  

 

Angående A) 

Kommunen har ett brett bemyndigande att meddela föreskrifter om hur 

hushållsavfallet ska hanteras i kommunen. Det bör inbegripa möjligheten att i 

avfallsföreskrifterna föreskriva om att fastighetsägare/nyttjanderättshavare till 

fastigheter med enfamiljshus/småhus ska se till att matavfallet från dessa fastigheter 

ska lämnas separat. Om det är svårt att få rena flöden från flerbostadshus framstår 

det som rationellt, det finns sakliga skäl, för att inte ålägga flerbostadshus och 

verksamheter samma skyldighet för att avfallshanteringen ska fungera på bästa sätt. 

Kommunen kan därmed själv skapa rättsligt stöd för att särbehandla 

kommunmedlemmarna i fråga om krav på utsortering.   

  

Angående B) 

Med en sådan föreskrift i avfallsföreskrifterna har kommunen rättsligt stöd för att 

tillhandahålla olika tjänster för villaägare respektive flerbostadshus. Tjänsterna skiljer 

sig därmed objektivt sätt åt och då bör det inte vara i strid med likställighetsprincipen 

att ta ut olika avgifter för dessa grupper – de tillhandahålls olika tjänster. Kommunen 

har rättsligt stöd för att tillhandahålla dessa två grupper olika tjänster och eftersom 

tjänsterna objektivt sätt skiljer sig åt står det inte i strid med likställighetsprincipen 

att ta ut olika avgifter för detta.   
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6.Rätt system för rätt område 
För att välja rätt system måste man titta närmare på hur Vallentuna kommuns 

infrastruktur ser ut och vad som är speciellt för Vallentuna. Vallentuna kommun är en 

geografisk stor kommun och har fortfarande en del trånga områden där hämtning vid 

varje fastighet inte är möjlig. Det finns flera hushåll som ställer ut sina kärl vid 

närmaste korsning om vändplan på hämtningsvägen saknas.  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ser inte några större praktiska hinder med 

obligatoriska insamlingssystem för matavfall. Utsortering av matavfall inskränker inte 

på den enskilds rätt att på sin egen fastighet, efter anmälan till miljöavdelningen,  

kompostera matavfall i egen hemkompost om man vill slippa ha ett extra kärl på 

tomten. Många abonnenter i småhus har redan idag en hemkompost men kommunen 

saknar rätt statistik på dessa då många abonnenter glömt anmäla sin hemkompost till 

kommunens miljöavdelning för godkännande.  

 

Det finns flera samfällighetsföreningar med kedjehus/radhus som sorterar matavfall. 

Vissa av dessa föreningar har dålig tillgänglighet för sophämtningsfordon eller saknar 

vändplaner vilket gör att sopbilen inte kan vända. Medlemmar i föreningen som själva 

valt matavfallsinsamling har egna sopkärl och ställer ut dessa för tömning 31 ggr per 

år. Vid en obligatorisk insamling av matavfall kan det uppstå trafikproblem i dessa 

områden då plats för uppställning av fler kärl saknas. Föreningen skulle då behöva 

övergå till gemensamt hanteringssystem där boende kan dela på färre antal kärl.  

 

Ca 300 hushåll har egna abonnemang för trädgårdsavfall i 370 liter kärl. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har identifierat att tre kärl på tomten kan skapa 

svårigheter hos villor särskilt när alla kärl ska tömmas på en och samma dag. 

Ytterligare två extra kärl kan i framtiden behöva få plats på tomten när bostadnära 

insamling av förpackningar ska behöva utföras beroende på hur vidare 

regeringsdirektiv fastställs.  

 

 

Många flerbostadshus har idag små avfallsutrymmen för att uppnå fullständig 

källsortering och vissa har inte extra utrymme för matavfallskärl. Obligatoriskt 

införande av matavfall för denna abonnentgrupp kan leda till svårigheter i fastigheter 

som framförallt vill behålla sopnedkast. En lösning kan då bli att ha kärlskåp för 

matavfall utanför. Underjordsbehållare för matavfallsinsamling är möjliga alternativa 

lösningar men fungerar sämre i fastigheter med hyresrätter. Krav på god 

tillgänglighet – max 50 meter avstånd från entréer till avfallsanordning/soprum kan 

också vara svårt att uppfylla i vissa tätbebyggda områden. 

 

I kommunen finns flera föreningar som fortfarande har insamling av hushållsavfall i 

större containrar. Insamling av matavfall är undermåligt i dessa föreningar idag och 

deras styrelse har inte lyckats få igenom ett beslut för insamling av matavfall. 

Samfälligheter saknar mandat att fatta beslut om avfall om det inte är reglerat i 

samfällighetens stadgar att samfälligheten har rätt att bestämma hur 
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avfallshanteringen ska fungera för medlemmarna i samfälligheten. Medlemmar i 

dessa föreningar har egna avtal med Ragn-Sells och fakturan för containrarna delas 

lika på alla medlemmar som nyttjar containrarna. Här finns det både juridiska och 

praktiska svårigheter som behöver lösas för att få lyckad insamling av matavfall.  

 

Vid frivillig insamling kan 15 hushåll i föreningen dela på ett matavfallskärl och 

erhåller då reducering på fakturan. Det är svårt att kontrollera hur mycket matavfall 

varje abonnent bidrar med. Abonnenterna får dock idag en ekonomisk kompensation 

individuellt vilket förhoppningsvis leder till bättre kvalité på det inlämnade avfallet. 

Vid obligatorisk insamling kan motivationen att bidra till bra kvalité av matavfallet 

mycket lägre.  

 

7.Förändringar på grund av revidering av nya 

avfallsdirektivet 
I det nya avfallsdirektivet, som beslutats på regeringsnivå, finns krav på att 

kommunerna ska tillhandahålla system för matavfallsinsamling. Idag tolkar vi det 

som att kommunen får själv välja om det blir obligatoriskt krav eller frivilligt system 

(som kan hanteras via miljöstyrande taxa). Kravet innebär bara att ”tillhandahålla ett 

system” (vad exakt det innebär är inte helt klart). Det finns inget generellt krav på 

hushållen om obligatorisk utsortering av matavfall utifrån nya kraven.  

 

Senast år 2021 ska kommunerna tillhandahålla system för att från hushåll samla in 

matavfall som hushållen har separerat från annat avfall och transportera bort det 

matavfallet skilt från annat avfall.  

 

8.Taxor och avgifter  
I Vallentuna kommun som i alla andra Sveriges kommuner är avfallshanteringen 

avgiftsfinansierad. Utgångspunkten är att avfallsavgifterna ska täcka kommunens 

hela kostnad för avfallshanteringen gällande hushållsavfall. Kommunen måste då 

upprätta en avfallstaxa med avgifter för de tjänster som ingår i det kommunala 

avfallsansvaret. Det finns inga formella hinder att skattefinansiera verksamheten, 

men det förekommer i praktiken bara vid underskott i verksamheten. 

 

Kostnadsbilden har förändrats under senaste året. Kostnader för behandling och 

hantering har i många fall ökat, bland annat beroende på nya skatter, högre miljökrav 

och nya tjänster. Det finns allt oftare miljöstyrande taxor som fungerar som 

incitament för utökad källsortering hos hushållen. Ytterst avgörs taxans utformning 

av de lokala ambitioner och förutsättningar som finns inom kommunen.  

 

Även de lokala ambitionerna, målen och prioriteringarna om källsortering, service på 

återvinningscentraler med mera spelar in samt vad som faktiskt ingår i avgifterna. 

Sammantaget avspeglas allt detta i kommunernas avfallsavgifter. Det är därför svårt 

att göra rättvisande jämförelser mellan kommunernas avgifter.  
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Vallentuna har idag ganska låga avfallstaxor. Som exempel kan anges att det lägsta 

abonnemanget kostar endast 330 kr i hämtningsavgift per år för hushåll som sorterar 

matavfall och har det minsta kärlet på 140 liter som töms en gång per månad. Den 

fasta avgiften ligger på 1290 kr. Vid en reducering för matavfallsinsamlingen på – 250 

kr hamnar den årliga hämtningsavgiften på endast 80 kr per år inklusive moms. Detta 

är Vallentunas lägsta avfallstaxa.  

 

Likställighetsprincipen ska tillämpas, vilket innebär att invånarna ska vara likställda i 

fråga om sina rättigheter och skyldigheter gentemot kommunen (kommunallagen 2 

kap. 2 §). Samma avgift ska tas ut för samma prestation/tjänst. 

 

Enligt självkostnadsprincipen får inte kommunerna ta ut högre avgifter än som 

motsvarar kostnaderna för den faktiska avfallshanteringen (kommunallagen 8 kap. 3c 

§). Kommunen får inte göra någon vinst. Självkostnaden avser inte kostnaden för den 

enskilda prestationen utan de samlade kostnaderna för hela avfallsverksamheten. 

Taxan kan användas som styrmedel så att återvinning och annan miljöanpassad 

avfallshantering stimuleras. 

 

9.Styrande taxa och/eller felsorteringsavgift 
Generellt kan man säga att i ett frivilligt system bör det finnas en styrning av taxan i 

kombination med en felsorteringsavgift. Obligatoriska system bör ha en 

felsorteringsavgift.  

 

Vallentunas taxa har idag flera felsorteringsavgifter. Kärl 140 liter med matavfallskärl 

som innehåller felsorteringsavfall och måste tömmas som brännbart restavfall kostar 

250 kr per behållare och tillfälle.  

 

För underjordsbehållare för matavfall som innehåller fel föremål och måste tömmas 

separat som brännbart restavfall ligger felsorteringsavgiften på 1700 kr per behållare 

och tillfälle.  

 

Felsorteringsavgifter kan också debiteras från SÖRAB om hela lass med matavfall 

måste klassas om som brännbart. Detta förekommer framförallt vid hämtning av 

underjordsbehållare. Felsorteringsavgift debiteras då till kommunen.  

 

10.Planering, tidsperspektiv och konsekvensanalys 

av obligatorium för insamling av matavfall 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att önskemål om obligatoriska 

insamlingssystem för enskilda småhus bör kunna genomföras utan några större 

generella svårigheter.  
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För att systemet ska kunna tillämpas är det nödvändigt att kommunens 

avfallsföreskrifter och avfallstaxan revideras i god tid innan införande. 

Avfallsföresskrifter behöver ställas ut på samråd och fastställas senare av 

kommunfullmäktige. Beslutsprocessen inklusive framtagning av förlaget brukar ta ca 

10-12 månader.  

 

Avfallstaxan behöver också revideras och antas av kommunfullmäktige. 

Beslutsprocessen inklusive framtagning av förslaget till taxeavgifter bedöms ta ca 6-8 

månader beroende på svårighetsgraden.  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen är mitt i en upphandlingsprocess för kommande två 

entreprenader för insamling av hushållsavfall och matavfall samt slam och fett. De 

nya upphandlingarna är planerade att annonseras under hösten 2020 och skrivning 

av kontrakt med nya entreprenörer beräknas ske senast i januari 2021. Det nya avtalet 

för insamling av hushållsavfall och matavfall börjar den 4 oktober 2021.  

 

Införande av den obligatoriska insamlingen av matavfall föreslås därför ske from 

oktober månad år 2021 under förutsättning att förändringarna regleras i 

avfallsföreskrifterna och taxan. 

 

Ett beslut gällande obligatoriskt införande av matavfallsinsamling, för att kunna ställa 

rätt krav och tjänster i upphandlingen, bör fattas i god tid innan leverans av kärl till 

abonnenterna kan genomföras. För att få längsta insamlingspris bör beslutet vara 

fattat innan annonseringen för ny entreprenad påbörjas. Taxa och föreskrifter bör 

följa entreprenadens avtalstid för rätt hantering. Implementering hos alla hushåll kan 

då ske under perioden oktober-december 2021. En entreprenaduppstart kräver i sig 

stora insatser och väder under vinterperioden kan försvåra både drift och den 

implementering som krävs.  

 

11.Kostnader för matavfallsinsamlingen 
Införande av obligatorisk matavfallsinsamling medför initialt en merkostnad för såväl 

kommunen som för enskilda fastighetsägare. De största kostnaderna är investering i 

nya kärl och det är därför lämpligt att lägga ut den kostnad som en 

investeringskostnad som kan betalas på fem år.  

 

Kostnaderna redovisas i olika delar: befintliga nuvarande driftkostnader under 2020 

samt kostnadsprognoser för alternativ 1 och alternativ 2. Alternativ 1 bygger på 

införande from 1 juli 2021 under pågående avtalsperiod med nuvarande entreprenör 

Ragn-Sells Kommunpartner AB. Införande från 1 juli 2021 har framförallt valts för att 

enklare följa fakturering till abonnenterna. Alternativ 2 beskriver prognos efter 

genomförd ny upphandling from 4 oktober 2021. I prognosen för alternativ 2 utgår vi 

att insamlingspriset och priset på inköp av kärl kan sänkas med 10 % men kan inte 

lämna några garantier att det så blir då upphandlingen ännu inte är genomförd. 
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11.1 Nuvarande kostnader för matavfallinsamling under 2020 för 

anslutna hushåll i småhus och flerbostadshus  

Budget för matavfallsinsamlingen under år 2020 ligger på totalt 3470 tkr och 

inkluderar även abonnenter boende i flerbostadshus anslutna till 

matavfallsinsamling. Abonnenten betalar 0 kr för matavfallsabonnemanget och 

erhåller dessutom en reduktion/avdrag på sin grundavgift. SÖRAB har en 0-taxa för 

utsorterat matavfall vilket innebär att Vallentuna kommun slipper betala en 

behandlingsavgift till SÖRAB då avgiften är satt till 0 kr per ton.  

 

11.2. Kostnadsförslag för matavfallinsamling för småhus 

Vid obligatorisk insamling av matavfall behöver ytterligare 4690 hushåll i småhus 

anslutas. För att klara de ökade kostnaderna för inköp av extra kärl föreslås att 

investeringen betalas under en period på 5 år.   

Alternativ 1 

 - införande from 1 juli 2021-1 oktober 2021 

 

Kostnader för matavfall vid 

obligatoriskt insamling (tkr) 

År 

2020 

År 

2021 

År 

2022 

År 

2023 

 

 

År 

2024 

 

 

År 

2025 

Investeringsbudget  

(inköp av 4690 kärl)  

inkl. 3 % ränta 0 841 841 841 

 

 

841 

 

 

841 

Nuvarande driftbudget för 

småhus baserad på 3655 

anslutna småhus inkl. 2% 

indexhöjning 2059 2100 2142 2185 

 

 

 

2229 

 

 

 

2273 

Tillkommande driftbudget för 

4618 tillkommande nyanslutna 

småhus inkl. 2% indexhöjning 0 1698 1732 1767 

 

 

 

1802 

 

 

 

1838 

Total kostnad per år i tkr  

 2059 4639 4715 4793 

 

4872 

 

4952 

Kostnad i kronor per anslutet 

hushåll under 2020 565 kr      

  

Kostnad i kronor per anslutet 

hushåll efter 1 juli 2021 baserad 

på 8273 anslutna småhus  561 kr 570 kr 580 kr 

 

 

 

589 kr 

 

 

 

599 kr 

Genomsnittlig kostnad per 

hushåll  

  

 

580 kr 
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Alternativ 2 

 - införande from 4 oktober 2021-31 december 2021 

Kostnader för matavfall vid 

obligatoriskt insamling (tkr) 

År 

2020 

År 

2021 

År 

2022 

År 

2023 

 

 

År 

2024 

 

 

 

År 2025 

Investeringsbudget  

(inköp av 4690 kärl)  

inkl. 3 % ränta 0 768 768 768 

 

 

768 

 

 

768 

Nuvarande driftbudget för 

småhus baserad på 3655 

anslutna småhus inkl. 2% 

indexhöjning 2059 1832 1869 1906 

 

 

 

1944 

 

 

 

1983 

Tillkommande driftbudget för 

4618 tillkommande 

nyanslutna småhus inkl. 2% 

indexhöjning 0 1698 1732 1767 

 

 

 

1802 

 

 

 

1838 

Total kostnad per år i tkr 2059 4298 4369 4441 

 

4514 

 

4589 

Kostnad i kronor per anslutet 

hushåll under 2020 565 kr      

  

Kostnad i kronor per anslutet 

hushåll efter 1 juli 2021 

baserad på 8273 anslutna 

småhus  520 kr  528 kr 537 kr 

 

 

 

546 kr 

 

 

 

555 kr 

Genomsnittlig kostnad per 

hushåll   

 

537 kr 

 

I samband med införande av den obligatoriska matavfallsinsamlingen föreslås att 

nuvarande miljöstyrande reduceringsavgifter för småhus tas bort. Dessa är 

framförallt framtagna för att få fler abonnenter att ansluta sig till 

matavfallsinsamling. Dessa reduceringsavgifter bidrar idag att avfallskollektivets 

totala intäkter minskar. Vid avskaffande av reduceringsavgifter på 200 kr per hushåll 

möjliggör man att kommunens intäkter ökar med 720 tkr. 

Redovisning av 
nettoförlust för 
reduceringsavgifter 

 
Antal 
abonnemang 
(st.) 

Antal anslutna till 
matavfallsinsamling 
år 2020 (st.) 

Nuvarande 
reducering, 
kronor, exkl. 
moms  

Total summa 
reduceringsavgifter 

Småhus, eget 
abonnemang     7 041           3 206                         200     -641200 
Gemensam hämtning, 
kedjehus/radhus        864              381                         200     -76200 

Fritidshus        440                68                         100     -6800 

Summa     8 345           3 655        -724 200 
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11.3. Kostnader för matavfallinsamling för flerbostadshus  

För närvarande är 2094 av 4736 lägenheter i flerbostadshus anslutna till 

matavfallinsamling. Vid ett eventuell obligatoriskt insamlingssystem skulle ytterligare 

2642 lägenheter behöva anslutas. Att ansluta alla flerbostadshus till obligatoriska 

matavfallsinsamlingen kräver inte stora investeringar då färre kärl behövs. 15 

lägenheter kan dela på ett 140 liter kärl som töms en gång per vecka. Stora kostnaden 

ligger framförallt i tillhandahållande av papperspåsar. För att klara de ökade 

kostnaderna för inköp av extra kärl föreslås att investeringen betalas under en period 

på 5 år.   

 

Alternativ 1 

 - införande from 1 juli 2021-1 oktober 2021 

 

Kostnader för matavfall vid 

obligatoriskt insamling (tkr) 

År 

2020 

År 

2021 

År 

2022 

År 

2023 

År 

2024 

År 

2025 

Investeringsbudget (inköp av 

180 kärl och start kit för 2642 

lägenheter) inkl. 3 % ränta 0 134 134 134 

 

 

134 

 

 

134 

Nuvarande driftbudget för 2094 

lägenheter inkl. 2 % 

indexhöjning  410 418 427 435 

 

 

444 

 

 

453 

Tillkommande driftbudget för 

nyanslutna 2642 lägenheter , 

inkl. 2 % indexhöjning  0 315 549 560 

 

 

571 

 

 

583 

Total kostnad per år (tkr)  

 410 867 1110 1129 

 

1149 

 

1170 

Kostnad i kronor per ansluten 

lägenhet tom 1 juli 2021 baserad 

på 2094 anslutna lägenheter i 

flerbostadshus 196 kr 0 0 0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

Kostnad i kronor per ansluten 

lägenhet efter 1 juli 2021 

baserad på 4736 anslutna 

lägenheter i flerbostadshus 0 183kr  234kr  238kr 

 

 

 

243kr 

 

 

 

247 kr 

Genomsnittlig kostnad per 

lägenhet och år. 

 

229 kr 
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Alternativ 2 

 - införande from 4 oktober 2021-31 december 2021 

 

Kostnader för matavfall vid 

obligatoriskt insamling (tkr) 

År 

2020 

År 

2021 

År 

2022 

År 

2023 

År 

2024 

År 

2025 

Investeringsbudget (inköp av 

180 kärl och start kit för 2642 

lägenheter) inkl. 3 % ränta 0 120 120 120 

 

 

120 

 

 

120 

Nuvarande driftbudget för 2094 

lägenheter inkl. 2 % 

indexhöjning  410 430 439 447 

 

 

456 

 

 

465 

Tillkommande driftbudget för 

nyanslutna 2642 lägenheter , 

inkl. 2 % indexhöjning  0 283 517 527 

 

 

538 

 

 

549 

Total kostnad per år (tkr)  

 410 833 1076 1094 

 

1114 

 

1134 

Kostnad i kronor per ansluten 

lägenhet tom 1 oktober 2021 

baserad på 2094 anslutna 

lägenheter i flerbostadshus 196 kr 0 0 0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

Kostnad i kronor per ansluten 

lägenhet efter 4 oktober 2021 

baserad på 4736 anslutna 

lägenheter i flerbostadshus 0 176kr  227kr  231kr 

 

 

 

235kr 

 

 

 

239 kr 

Genomsnittlig kostnad per 

lägenhet och år. 

222 kr 

 

 

 

Vid eventuellt införande av den obligatoriska matavfallsinsamlingen föreslås att 

nuvarande miljöstyrande reduceringsavgifter för flerbostadshus tas bort. 

Reduceringsavgift är framförallt framtagen för att få fler abonnenter att ansluta sig till 

matavfallsinsamling. Vid avskaffande av reduceringsavgifter på 40 kr per lägenhet 

möjliggör man att kommunens intäkter ökar med ca 84000 kr. 

 

Redovisning av 
nettoförlust för 
reduceringsavgifter 

Antal lägenheter 
anslutna till 
matavfallsinsamling 
år 2020 (st.) 

Nuvarande 
reducering, 
kronor, exkl. 
moms  

Total summa 
reduceringsavgifter 

Gemensam hämtning, i 
flerbostadshus, 
lägenhet          2094                         40     -83 7600 

Summa       2094        -83 760 
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11.4. Statlig förbränningsskatt 
Genom att sortera matavfall kan Vallentuna kommun och avfallskollektivet undvika 
extra kostnader för förbränningsskatten som under 2021 kommer ligga på 100 kr/ton 
och 125 kr per ton under år 2022. Förbränningsskatten tas ut på det brännbara 
avfallet.  
 
Vid avlämning av 800 ton matavfall kan kommunen lätt spara 100 tkr eftersom 
skatten inte tas ut för utsorterat matavfall.  
Vid obligatorisk insamling kommer nuvarande mängder insamlat matavfall öka under 
år 2022 och mängden matavfall i brännbart avfall kommer att minska.  
 
  



VALLENTUNA KOMMUN SID 16/22 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

12.Förslag till genomförandeplan 

12.1. Framtagning av nya avfallsföreskrifter.  

Bestämmelser om obligatorisk matavfallsinsamling måste regleras i 

avfallsföreskrifter. Föreskrifter måste ställas ut på samråd och beslutas av 

kommunfullmäktige.  

 

 

  

Period Aktivitet/Beslut 

 

Alternativ 1 

införande from 1 juli 

2021- 1 oktober 2021 

 

Alternativ 2 

införande from 4 

oktober 2021 - 31 

december 2021 

 

 

Maj 2020 September 2020 Uppdrag från TEFAU att ta 

fram nya föreskrifter 

 

September - 

november 2020 

Oktober-december 

2020 

Framtagning av förslaget 

 

December 2020 Januari 2021 Beslut från TEFAU att ställa ut 

förslag till föreskrifter på 

samråd 

 

Januari 2021 Februari 2021 Utställning minst 4 veckor, 

samråd, kungörelse 

 

Februari 2021 Mars 2021 Sammanställning av 

synpunkter 

 

Mars 2021 April 2021 Redogörelse av inkomna 

synpunkter och nytt förslag 

presenteras för beslut i TEFAU 

 

April 2021 Maj 2021 Antagande i KS 

 

Maj 2021 Juni 2021 Antagande i KF 

 

1 juli 2021 

 

4 oktober 2021 

 

Nya föreskrifter börjar 

tillämpas  
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12.2. Framtagning av ny avfallstaxa 

Avgifter om obligatorisk matavfallsinsamling måste regleras i kommunens 

avfallstaxa. Taxan behöver inte ställas ut på samråd men måste beslutas av KF vid 

större förändringar.  

 

 

  

Period Aktivitet/Beslut 

 

Alternativ 1 

införande from 1 juli 

2021- 1 oktober 2021 

 

Alternativ 2 

införande from 4 oktober 

2021-31 december 2021 

 

 

Oktober-december 

2020 

Januari -mars 2021 Framtagning av förslaget till 

avfallstaxa 

 

Januari 2021 April 2021 Inriktningsbeslut presenteras 

till TEFAU 

 

Mars 2021 Maj 2021 Förslag presenteras för beslut 

i TEFAU 

 

April 2021 Juni 2021 Antagande i KS 

 

Maj 2021 September 2021 Antagande i KF 

 

1 juli 2021 

 

4 oktober 2021 

 

Ny avfallstaxa börjar 

tillämpas  
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12.3. Nytt avtal för insamling av hushållsavfall och matavfall 

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att ta fram en ny insamlingsentreprenad 

för hämtning av hushållsavfall och matavfall. Nuvarande avtal med Ragn-Sells 

Kommunpartner AB går ut 2021-10-01. 

 

 
  

Period Aktivitet/Beslut 

 

Februari – juni 2020 Framtagning av material för kommande 

upphandling, förfrågningsunderlag mm 

 

27 maj 2020 Inriktningsbeslut presenteras för TEFAU 

för kommande upphandling from 4 oktober 

2021 

 

Juni 2020 Förfrågningsunderlaget beslutas av TEFAU 

 

September –december 2020 Upphandling annonseras, utvärdering av 

anbud 

 

Januari 2021 Kontrakt med nya insamlingsentreprenören 

klar om ingen överklagar 

tilldelningsbeslutet.  

 

Februari –september 2021 Extra tid för överprövning av 

upphandlingen och tilldelningsbeslut 

 

Februari-september 2021 Tid för entreprenören att beställa nya bilar 

och  förberedda entreprenaden. 

 

4 oktober 2021 Nya avtal börjar tillämpas.  

 

Ny insamlingsentreprenad för 

matavfallsinsamling startar.  

 



VALLENTUNA KOMMUN SID 19/22 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

13. Konsekvensanalys och rekommendationer 
Om Vallentuna kommun vill lyckas med införandet av obligatoriskt matavfall bör 

man ta hänsyn till följande: 

 

1) Dela kommunen i mindre införandeområden så alla hushåll inte behöver 

starta samtidigt vilket underlättar utkörning av kärl för entreprenören och 

minskar belastning på kommunens Kontaktcenter och entreprenörens 

kundtjänst då många abonnenter kommer behöva extra hjälp och 

information vid införande av systemet. 

 

2) Ha en väl och genomtänkt informationsstrategi – vissa abonnenter kommer 

vilja veta varför är man tvungen att sortera sitt matavfall, andra kommer 

ställa frågor om hur lite matavfall måste man lämna för att det ska räknas att 

man sorterar och vissa behöver information om hur systemet fungerar.  

 

3) Beakta kvalitetsaspekten redan från början. Alla matavfallsbehållare behöver 

utrustas med särskilda sorteringsdekaler för att undvika dålig kvalitet. 

 

4) Inte underskatta de personella resurserna som kommer krävs vid ett 

obligatoriskt införande hos kommunen och insamlingsentreprenörer. Många 

abonnenter kommer behöva stöd. Kommunens avfallsorganisation kommer 

behöva förstärkning med minst en tjänst. Kommunens miljöavdelning 

kommer behöva avsätta extra tid för att hantera undantag från 

avfallsföreskrifter. En del kommer ansöka om hemkompostering. Utformning 

av e-tjänster för eget omhändertagande av avfall och olika dispenser som 

exempelvis hemkompostering kan underlätta handläggningen för 

tillsynsmyndigheten. 

 

5) Konstruera avfallstaxan på rätt sätt. Taxan kommer behöva hantera 

felsorteringsavgifter samt avgifter för hantering av noll tömningar.  

 

6) Det kommer finnas abonnenter som upprepade gånger inte lämnar något i 

kärlet för matavfall. Rutiner  behöver tas fram hur detta ska behandlas. 

 

7) Politiska beslut kring den obligatoriska insamlingen bör helst vara fattade av 

KF inför kommande upphandling av insamlingsentreprenaden för 

matavfallshämtning. Tydlighet i upphandlingen ger lägre priser. Om det finns 

osäkerhetsfaktorer för potentiella anbudsgivare kan hända att dessa inte vill 

ta risker och kommunen kan då erhålla högre priser på framförallt inköp av 

nya avfallsbehållare och högre entreprenörspriser för tömning av kärl för 

matavfall.  

 

8) Vid införande av nya entreprenader kan störningar inträffa under den första 

perioden om kommunen får en helt ny insamlingsentreprenör som inte är 

van att hitta i kommunen.  
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14. Insamling av matavfall från verksamheter 
I denna utredning har obligatoriskt insamling av matavfall från verksamheter inte 

berörts. Verksamheter hanteras också inom det kommunala ansvaret för insamling av 

hushållsavfall genom jämförligt avfall.  

 

Om obligatorisk insamling av matavfall från verksamheter blir aktuellt bör 

samhällsbyggnadsförvaltning få i uppdrag att utreda hur obligatorisk insamling från 

verksamheter skulle kunna genomföras i framtiden.  

 

Vallentuna kommun ska även sträva efter höga miljökrav i upphalningar och tillämpa 

ett livscykelperspektiv samt underlätta för invånare och företag att göra miljömässiga 

val där ett av fokusområdena är att öka insamlingen av matavfall. Matavfall från 

verksamheter samlas in mot avgift. Många verksamheter har idag stora mängder 

matavfall som onödigt går till förbränning. En del av kommunens egna verksamheter 

saknar fortfarande separat matavfallsinsamling och kommer därför drabbas av extra 

kostnader när avgifter för förbränningsskatten börjar tillämpas.  

 

I Vallentunas miljö och klimatstrategi är Återvinning, återbruk och avfall ett av sju 

antagna miljömål där kommunen ska sträva efter att dess egna verksamheter ska vara 

ett föredöme genom att källsortera, minska det osorterade avfallet och matsvinnet. 

Dessa miljömål är antagna för att bidra till de nationella miljökvalitetsmålen inom 

Agenda 2030, Hållbara städer och samhällen samt Hållbar konsumtion och 

produktion.  
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15. Sammanfattning 
 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att införande av obligatorisk 

matavfallsinsamling från småhus kan vara implementerad under 2021. 

 

 En förutsättning att tvinga en fastighetsägare att sortera matavfall är att detta 

regleras i avfallsföreskrifter som måste antas av kommunfullmäktige. 

 

 Ändring av avfallstaxan och avgifter krävs innan införandet. 

 

 SÖRAB har inga invändningar mot att kommunen inför obligatoriskt 

matavfallsinsamling.  

 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen rekommenderar att implementeringen av 

matavfallsinsamlingen startar 4 oktober 2021 för att kommunen ska få bästa 

möjliga á-priser för insamlingen. Tjänsten kan upphandlas under hösten 

2020. 

 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömning att alternativ 2 ger lägsta 

kostnad per anslutet hushåll och år under förutsättning att tjänsten 

upphandlas under hösten 2020. 

 

Kostnadsprognos/jämförelse mellan olika alternativ 

 

Abonnentkategori 

 

 

 

 

 

 

Kostnad för matavfallsinsamling  

per anslutet hushåll och år 

 

Nuvarande  

kostnad 

idag 

 

 

 

Alternativ 1 

 

införande from 1 juli 

2021- 1 oktober 2021 

 

 

 

Alternativ 2 

 

införande from 4 

oktober 2021-31 

december 2021 

 

Småhus 

 565 kr 580 kr 

 

537 kr 

 

Flerbostadshus 

 196 kr 229 kr 222 kr 
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