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§ 123 Dnr TFNSÅ/2021:327 

Reviderad taxa för verksamhetsavfall Östby miljöstation 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsförvaltningen gör inför 2022 en översyn av taxorna för på Östby 
Miljöstation. Syftet med taxejusteringen är att få kostnadstäckning för det 
verksamhetsavfall som företag och andra verksamheter lämnar på Östby 
Miljöstation.  

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-12-01 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att fastställa föreslagna taxor för Östby 
Miljöstation att gälla från den 1 januari 2022. 

____________ 

Beslutet skickas till: 

Renhållningschef  

Kundtjänst renhållning 
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Tfnså 2021/327 

  

Taxa för avfall avlämnat på Östby Miljöstation 

Sammanfattning 
Teknik- och fritidsförvaltningen gör inför 2022 en översyn av taxorna för 
på Östby Miljöstation. Syftet med taxejusteringen är att få kostnadstäckning 
för det verksamhetsavfall som företag och andra verksamheter lämnar på 
Östby Miljöstation.  
 

Teknik- och fritidsförvaltningens förslag till beslut:  

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att fastställa föreslagna taxor för Östby 
Miljöstation att gälla från den 1 januari 2022. 

Bakgrund 
Avfallstaxan baseras på de kostnader som genereras av de olika 
avfallsslagen som lämnas av verksamhetsutövare (t.ex. företag och 
föreningar) på återvinningscentralen. Avfallet ska vägas in på vågen av 
anläggningens personal och fakturering sker sedan enligt avfallstaxan. 
Cirka 10% av inlämnat avfall (ton) på årsbasis är verksamhetsavfall enligt 
verksamhetens statistik över invägt avfall. 
 

Under år 2021 så har nya avtal för en majoritet av avfallsslagen startats med 
en förändrad prisbild som följd. Kostnaderna har ökat när det gäller att 
omhänderta och behandla restavfall, brännbart grovavfall, fönster, stoppade 
möbler och deponiavfall.  
 

Taxan för ÅVC-besök har höjts till 180 kr per besök för att följa 
utvecklingen när det gäller behandlingskostnader för det verksamhetsavfall 
som lämnas på ÅVC:n. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av förvaltningen. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Avfallstaxan för verksamhetsavfall ska täcka de kostnader som inlämnat 
verksamhetsavfall medför för driften av återvinningscentralen på Östby 
miljöstation. 

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 

Taxan är framtagen utifrån självkostnadsprincipen och ska täcka de 
kostnader för drift av återvinningscentralen på Östby Miljöstation som 
genereras av inlämnat verksamhetsavfall. 

Förslag till beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att fastställa föreslagna taxor för Östby 
miljöstation att gälla från den 1 januari 2022. 
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Bilaga 1 
 
Förslag på taxa för verksamhetsavfall, Östby Miljöstation 
 
Avfallsslag Taxa 2021 

(kr/ton)
Taxa 2022 

(kr/ton) 
Brännbart grovavfall 820 1 060 
Gips 1 400 1 460 
Stoppade möbler 1 385 1 690 
Inert avfall (glas, sten etc) 100 100 
Asbestavfall (inplastat) 2 000 2 000 
Virkesavfall 400 200 
Trädgårdsavfall 250 250 
Kompost 100 100 
Deponiavfall (isolering etc.) 1 400 1 900 
Tryckimpregnerat virke 1 275 1 000 
Fönster 1 050 1 370 
El-avfall utanför 
producentansvar 

Liten freonenhet:   
300 kr/st 
Stor freonenhet:     
660 kr/st 
Kyldisk:                 
660 kr/st

Liten freonenhet:   
300 kr/st 
Stor freonenhet:     
660 kr/st 
Kyldisk:                 
660 kr/st 

ÅVC-besök verksamhet 100 kr/besök 180 kr/besök 
   
 
Avfallsslag Taxa 2021 

(kr/ton)
Taxa 2022 

(kr/ton) 
Restavfall (insamlat via 
renhållningsvht) 

755 1 024 

 
 
Alla priser är exklusive moms. 
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