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Plats och tid

Sessionssalen kl. 15.00–18.00

Beslutande

Fredrik Schlyter (M), Ordförande
Göran Gärtner (M)
Benny Roth (KD), 1:e vice ordförande
Ken Karlsson (SD), 2:e vice ordförande
Johnny Nilsson (S)
Eva Höckert (S)
Sven Tilly (SÖS)

Tjänstgörande ersättare
Ersättare

Ann Kajson Carlqvist (M)
Bengt Nilmo (M)
Johnny Svensson (KD)
Ulf Carlsten (SD)
Mats Andersson (SD)
Jonas Ralving (L), § 18-29
Anders Yngve (S)
Lars-Ingvar Andersson (C)
Kai Regnell (MP)

Övriga

Andreas Härwell
Christina Björkman
Daniel Wargren
Emy Olofsson
Eva-Lena Sanderberg
Jonas Lundström
Kristoffer Tonning
Mark Huisman
Martin Nilsson
Matts Karlsson
Micael Bergquist
Ylber Zeqiri

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen Algatan 13, måndagen den 18 februari.

Paragrafer

18-34

Sekreterare
Andreas Härwell
Ordförande
Fredrik Schlyter (M)

Justerare

Göran Gärtner (M)

Eva Höckert (S)
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Tekniska servicenämnden

Datum då anslaget sätts upp

2019-02-20

Datum då anslaget tas ned

2019-03-14

Förvaringsplats
Underskrift
Andreas Härwell

Justerares signaturer
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§ 23 Avfallstaxa 2019
Dnr TSN 2019/56

Ärendebeskrivning
Bakgrund
I samband med genomgång av avfallstaxan som infördes 2018-01-01 har det
framkommit att några av taxorna inte följer likställighetsprincipen, det vill säga
samma avgift ska tas ut för samma prestation/tjänst. Bokslut 2018 visar att
intäkterna inte fullt ut täcker kostnaderna. Dessutom har verksamheten ett negativt
eget kapital från tidigare år som bör hämtas hem under en treårsperiod.
Förvaltningen har gjort en jämförelse mellan olika kommuner inom SYSAVområdet och finner att man i de flesta fall följer bifogat förslag till avfallstaxa för
2019.
Yttrande
Ändringarna i den nya avfallstaxan följer självkostnadsprincipen vilket skulle ge en
minskad kostnad alternativt ökad intäkt med cirka 5,6 milj kronor per år.
Nedan följer en sammanfattning av ändringarna i bifogat förslag till avfallstaxa:
En- och tvåfamiljshus och fritidshus
Verksamheten har konstaterat att kostnaderna för återvinningscentraler och övriga
kostnader för miljöfarligt avfall och annat har ökat under de senaste åren. Detta då
kostnaderna har ökat för behandling, transport och övrigt, viket innebär att
förvaltningen föreslår en justering av grundavgiften.
Trädgårdsavfallsinsamling
Förvaltningen har uppmärksammat att mängden trädgårdsavfall minskar under
senhösten. I den nuvarande taxan hämtas trädgårdsavfall 19 gånger per år mellan
veckorna 12-49. Vissa år kan det vara vinterväglag vecka 49. Nytt förslag är att
insamling sker 18 gånger per år under veckorna 12-47 och att en justering av
avgiften görs.
Flerfamiljshus och verksamheter
Taxa för matavfallsinsamling för flerfamiljshus och verksamheter införs.
Möjligheten för nytecknade av abonnemang för 370 liter matavfallskärl upphör på
grund av arbetsmiljöskäl.
Möjlighet för nytecknande av abonnemang för 660 liter kärl med fyrfackssystem
och veckotömning upphör på grund av logistiska skäl.
Införande av taxa för fastighetsnära insamling av returpapper och
förpackningar hos bostadsrättsföreningar m.fl.
Verksamheten utför idag insamling av returpapper och förpackningar till
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kommunens serviceförvaltning. Det finns idag ett antal förfrågningar kring dessa
tjänster. Abonnenterna vill oftast ha en helhetslösning kring sin avfallshantering.
För att ytterligare förbättra logistiken i denna insamling finns möjlighet att erbjuda
även andra externa kunder denna typ av tjänst. Tjänsten går även hand i hand med
de förtätningar som planeras i tätorten.
Resurser, fordon och personal, finns som kan hantera ökade volymer för dessa
avfallsslag.
Taxeförslaget presenteras i bifogat förslag till avfallstaxa och är enligt
självkostnadsprincipen.
Avfall från enskilda avlopp och fettavfall
Insamling av avfall från enskilda avlopp och fettavfall sker med upphandlade
underentreprenörer. Indexuppräkning har skett inför 2019 och taxan justeras med
motsvarande belopp.

Beslut
Tekniska servicenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att fastställa föreliggande förslag till avfallstaxa 2019 för Trelleborgs kommun
samt
att taxan ska gälla från och med 2019-06-01 eller när
kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.

Skickas till
Kommunfullmäktige

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

