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Antalet tillfällen och avgifter för hushåll vid besök
till kommunens återvinningscentraler – svar på
uppdrag
Dnr 2018/59‐450
I samband med att kommunfullmäktige 2017‐11‐27, § 274 behandlade
renhållningstaxan för 2018 gav man Västervik Miljö & Energi AB i uppdrag att utreda
möjligheterna att ta bort antalet tillfällen och avgifterna för hushåll vid besök till
kommunens återvinningscentraler och återrapportera uppdraget till fullmäktige senast i
februari 2018.
Kommunfullmäktige beslutade 2018‐02‐26, § 32 att ge förlängd svarstid för uppdraget
till september 2018, då styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB vid sitt sammanträde
2018‐01‐26, § 10 ‐ nr 1 beslutat att invänta en planerad utredning om renhållningstaxan
och därefter lämna svar till fullmäktige.
Efter det att styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB beslutat att vid sitt sammanträde
2018‐05‐28, § 8 ‐ nr 4 begära uppskov på uppdraget till december 2018, så beslutade
kommunstyrelsen 2018‐08‐27, § 284 att bolaget snarast skulle återkomma med ett svar
på uppdraget.
Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB redovisar i en bilaga till sitt beslut 2018‐09‐27,
§ 8 – nr 5 ett svar på uppdraget. Bolaget rekommenderar att begränsat antal besök till
kommunens fyra återvinningscentraler och Målserums avfallsanläggning kvarstår.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB:s beslut 2018‐09‐27, § 8
‐ nr 5 förklara uppdraget att utreda möjligheterna att ta bort antal tillfällen och avgifter
för hushåll vid besök till kommunens återvinningscentraler som utfört.

Yrkande
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag och finner att
kommunstyrelsen bifallit yrkandet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB:s beslut 2018‐09‐27, § 8
‐ nr 5 förklara uppdraget att utreda möjligheterna att ta bort antal tillfällen och avgifter
för hushåll vid besök till kommunens återvinningscentraler som utfört.

Justerandes sign
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Antalet tillfällen och avgifter för hushåll vid
besök till kommunens återvinningscentraler –
svar på uppdrag
I samband med att kommunfullmäktige 2017‐11‐27, § 274 behandlade renhållningstaxan
för 2018 gav man Västervik Miljö & Energi AB i uppdrag att utreda möjligheterna att ta
bort antalet tillfällen och avgifterna för hushåll vid besök till kommunens
återvinningscentraler och återrapportera uppdraget till fullmäktige senast i februari 2018.
Kommunfullmäktige beslutade 2018‐02‐26, § 32 att ge förlängd svarstid för uppdraget till
september 2018, då styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB vid sitt sammanträde 2018‐
01‐26, § 10 ‐ nr 1 beslutat att invänta en planerad utredning om renhållningstaxan och
därefter lämna svar till fullmäktige.
Efter det att styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB beslutat att vid sitt sammanträde
2018‐05‐28, § 8 ‐ nr 4 begära uppskov på uppdraget till december 2018, så beslutade
kommunstyrelsen 2018‐08‐27, § 284 att bolaget snarast skulle återkomma med ett svar
på uppdraget.
Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB redovisar i en bilaga till sitt beslut 2018‐09‐27, §
8 – nr 5 ett svar på uppdraget. Bolaget rekommenderar att begränsat antal besök till
kommunens fyra återvinningscentraler och Målserums avfallsanläggning kvarstår.
Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att tillföra ärendet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB:s beslut 2018‐09‐27, § 8 ‐
nr 5 förklara uppdraget att utreda möjligheterna att ta bort antal tillfällen och avgifter för
hushåll vid besök till kommunens återvinningscentraler som utfört.

Ulf Kullin
T f kommundirektör
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Utredning (Kf § 274) samt svar på motion (Kf § 226) :
Möjlighet att ta bort antal tillfällen och avgifter för hushåll
vid besök på kommunens återvinningscentraler
Västervik Miljö & Energi har tidigare bett om uppskov för svar på detta uppdrag
till december 2018. Detta på grund av att utredning och omkonstruktion av
renhållningstaxa pågår. Då detta inte beviljats kommer svaret nedan inte innehålla
djupare ekonomiska beräkningar på området.
Lagkrav att efterleva
Enligt 15 kapitlet miljöbalken är det kommunen som ansvarar för att
hushållsavfall inom kommunen återvinns eller bortskaffas. Kommunens hantering av hushållsavfallet finansieras normalt sett via avfallstaxan. Detta regleras i
miljöbalkens 27 kapitel 4-6 §§. Avgiften får högst utgöra det belopp som behövs
för att täcka nödvändiga planerings-, kapital- och driftkostnader. Avfallstaxan får
inte finansiera insamling av avfall som ligger utanför det kommunala renhållningsansvaret. Bygg- och rivningsavfall från om- och nybyggnation räknas inte som
hushållsavfall och omfattas därmed inte av kommunens taxa. Både verksamheter
och privatpersoner ska därmed betala för att lämna denna typ av avfall på
återvinningscentralen. Avfall som uppkommer genom enklare underhåll (t.ex.
ommålning, reparation av enstaka fönster eller tapetsering) utgör hushållsavfall
och ska tas emot och finansieras via taxan.
Passersystemet/bommarna – en fråga om arbetsmiljö och säkerhet
Vi driver en verksamhet med hög risk och är certifierade enligt
arbetsmiljöstandard, vilket förpliktigar oss till att bedriva vårt arbete på absolut
bästa och säkraste sätt under de förutsättningar vi idag har på Målserum.
Nedan följer några punkter som har förbättrats avsevärt under tiden
passersystemet varit i drift.





Färre konfliktsituationer för personalen. Passersystemet möjliggör en till
stor del automatisk passering, vilket skapar färre konfliktsituationer för
personalen jämfört med om inpasseringen kontrolleras manuellt.
Trafiksäkerheten har förbättrats avsevärt. På Målserum cirkulerar det idag
ca 80 tunga fordon per dag på samma yta som personbilarna nyttjar och
människor rör sig. Detta medför en stor risk som kräver kontroll på
inflödet, både avseende hushållens fordon och för verksamheter med
tunga fordon.
Förbättrat flöde på återvinningscentralen. Passersystemet kan begränsa
mängden besökare som samtidigt befinner sig inne på
återvinningscentralen. Detta ökar ofta genomflödet eftersom det medför
att besökarna inte blockerar varandra inne på området, samt att



personalen har bättre möjlighet att hjälpa till och därmed säkerställa att
avfallet sorteras korrekt.
Under 2017 genomförde Skatteverket en revision på Målserum. Resultatet
av detta besök styrker beslutet att kontrollera besöken med passersystem.
Det får inte vara möjligt för besökare att åka in på anläggningen, slänga av
sitt avfall osorterat och sedan köra därifrån. Det är av stor vikt att avfallet
sorteras på rätt sätt, så miljöbelastningen blir så liten som möjligt. Att ta
emot, behandla och lämna vidare avfall till rätt typ av miljöriktig
behandling är hårt reglerat via tillstånd och lagar.

Begränsade antal besök
Enligt lag får inte kollektivet finansiera kostnaden för företagares avfall.
Passersystemet kan både fungera som en barriär för ickebetalande företag då ett
begränsat antal besök minskar risken att företagare använder sitt privata kort för
verksamhetssavfall, men även göra det okomplicerat att betala och göra rätt för sig
via en smidig betallösning.
De främsta fördelarna med att begränsa antal besök som finansieras via
avfallstaxan är att det ger ökad möjlighet att identifiera och fakturera företag vilket
ger en mer rättvis fördelning av kostnader. Renhållningskollektivet, de hushåll och
företag som gör rätt för sig, ska inte behöva sponsra övriga företagare.
Begränsningar minskar även antalet transporter genom att besökarna lastar större
mängder och därmed kör färre gånger jämfört med obegränsat antal besök. Detta
främjar Västerviks kommuns arbete mot att bli en hållbar kommun.
Statistiken som samlas in med passersystemet och de begränsade besöken används
för att bättre styra öppettider och bemanning.
Statistik över utnyttjandet av de ”fria” besöken
2017 hade vi i genomsnitt 3,8 stycken besök per renhållningsabonnemang för
villor, 1,9 för fritishus samt 1,14 för lägenheter.
Detta visar att antalet besök i stort inte är den begränsande faktorn för att
hushållen ska kunna lämna sitt avfall.

Risk för dumpning?
I Avfall Sveriges rapport ”Passersystem på Återvinningscentraler”
2018:10, tillfrågades kommuner och bolag som infört
passersystem om de har kunnat se en ökning av dumpat avfall i
kommunen efter införandet. Ingen av dessa tillfrågade har
observerat sådana tendenser. Det har heller inte identifierats
dokumentation som kan bekräfta att risken för dumpning ökar till
följd av införande av passersystem. Risken för ökad dumpning
bedöms därför inte vara ett avgörande argument vid beslut om
införande av passersystem
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Konsekvenser av att ha fria besök till kommunens återvinningscentraler
Bortser man från lagkravet att avfallstaxan inte får finansiera insamling av avfall
som ligger utanför det kommunala renhållningsansvaret, (bygg- och rivningsavfall från
om- och nybyggnation räknas inte som hushållsavfall och omfattas därmed inte av kommunens
taxa) kan risken bli att fler småföretagare undviker att betala för sina besök. En
kostnad som då istället måste belasta renhållningskollektivet.
2017 genomfördes 5 000 företagsbesök på våra återvinningscentraler i
kommunen. 505 företag hade renhållningsabonemang vilket berättigar till 6 fria
besök/år, d.v.s. totalt 3 030 besök. Detta medför att 1 970 besök var av företag
utan abonemang eller besök utöver de 6 fria. För vart och ett av dessa besök
uttogs en avgift på 200 kr, vilket genererade en intäkt på 394 000 kr. Denna intäkt
skulle sannolikt falla bort om fri inpassage infördes och kostnaden för företagens
avfallshantering istället behöva tas från kommuninvånarna via höjd avfallstaxa.
Slutsats och rekommendationer från Västervik Miljö & Energi
Att ta emot, behandla och lämna vidare avfall till rätt typ av miljöriktig behandling
är hårt reglerat med tillstånd och lagar. Passersystemet är en viktig funktion för att
säkerställa att Västervik Miljö & Energi bedriver en säker och trygg verksamhet
som lever upp till både kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav. Att fysiskt plocka
bort passersystemets bommar är därför inte acceptabelt.
Vi strävar efter att ha en så rättvis avfallstaxa som möjligt och samtidigt leverera
en hållbar och kvalitetssäkrad tjänst till de hushåll som enligt lag är skyldiga att
betala för sitt avfall. En höjning av taxan ska antingen underlätta för
renhållningskollektivet alternativt uppmuntra till att möta och nå Sveriges
miljömål – inte till att finansiera företags avfallshantering. Vi rekommenderar att
begränsat antal besök kvarstår. Vi fortsätter arbetet med att möjliggöra för
hushållen att nyttja alla sina 10 fria besök genom att anpassa öppettiderna efter
behov. Att ebjuda lördagsöppet på Målserum varje helg istället för varannan
kommer att utvärderas under våren 2019 som ett led i detta.
Besökare, personal, miljön och renhållningskollektivet vinner alla på att systemet
med bommar och besökskort finns kvar på våra fyra återvinningscentraler och på
Målserums avfallsanläggning.
Vi visar vägen mot en hållbar miljöutveckling!
Med vänlig hälsning
Västervik Miljö & Energi AB

Per Allerth
VD
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Kommunstyrelsens förvaltning
Ledningskontoret
2018-08-20
Kommunsekreterare
Mikael Åskog
0490-25 40 13
mikael.askog@vastervik.se

Antalet tillfällen och avgifter för hushåll vid
besök till kommunens återvinningscentraler –
förlängd svarstid
I samband med att kommunfullmäktige 2017‐11‐27, § 274 behandlade renhållningstaxan
för 2018 gav man Västervik Miljö & Energi AB i uppdrag att utreda möjligheterna att ta
bort antalet tillfällen och avgifterna för hushåll vid besök till kommunens
återvinningscentraler och återrapportera uppdraget till fullmäktige senast i februari 2018.
Kommunfullmäktige beslutade 2018‐02‐26, § 32 att ge förlängd svarstid för uppdraget till
september 2018, då Västervik Miljö & Energi AB vid sitt sammanträde 2018‐01‐26, § 10 ‐
nr 1 beslutat att invänta en planerad utredning om renhållningstaxan och därefter lämna
svar till fullmäktige.
Västervik Miljö & Energi AB har vid sitt sammanträde 2018‐05‐28, § 8 ‐ nr 4 beslutat att
begära uppskov på uppdraget till december 2018, då utredningen av renhållningstaxan
pågår och beräknas vara klar under sista kvartalet 2018.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att Västervik Miljö & Energi AB i enlighet med beslut från kommunfullmäktige 2018‐02‐26,
§ 32 snarast ska återkomma med ett svar på uppdraget att utreda möjligheterna att ta
bort antalet tillfällen och avgifter för hushåll vid besök till kommunens
återvinningscentraler.

Anders Björlin
Kommundirektör
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2018-02-02
Kommunsekreterare
Johan Hägglund
0490-254024
johan.hagglund@vastervik.se
Kommunstyrelsen

Antalet tillfällen och avgifter för hushåll vid besök till
kommunens återvinningscentraler – förlängd svarstid
I samband med att kommunfullmäktige 2017-11-27, § 274 behandlade
renhållningstaxan för 2018 gav man Västervik Miljö & Energi AB i uppdrag att utreda
möjligheterna att ta bort antalet tillfällen och avgifterna för hushåll vid besök till
kommunens återvinningscentraler och återrapportera uppdraget till fullmäktige senast i
februari 2018.
Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB har vid sitt sammanträde
2018-01-26, § 10 - nr 1 behandlat både uppdraget och en motion från Lars-Inge
Karlsson (KD) med liknande innebörd. Av beslutet framgår att Västervik Miljö &
Energi AB under 2018 kommer att utföra en grundlig genomlysning av
renhållningstaxan och dess uppbyggnad där alla parametrar som påverkar taxan
analyseras, även återvinningscentralernas verksamheter. Styrelsen föreslår därför att
man ska invänta utredningen innan man kan svara på uppdraget såväl som motionen.
Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att tillföra ärendet utan föreslår att
fullmäktige ger Västervik Miljö & Energi AB förlängt till augusti 2018 att svara på
uppdraget om att ta bort antalet tillfällen och avgifter för hushåll vid besök till
kommunens återvinningscentraler.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ge Västervik Miljö & Energi AB förlängt till augusti 2018 att svara på uppdraget om
att ta bort antalet tillfällen och avgifter för hushåll vid besök till kommunens
återvinningscentraler.

Anders Björlin
Kommundirektör
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