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§ 145 Dnr KS-2018-784 Dpl 568 
 
Revidering av renhållningstaxa 2019, beslut 
 
För att täcka nödvändiga kostnader för Östhammars kommuns renhållnings-
verksamhet behöver renhållningsavgifterna höjas från 2019. 
 
Latrin är en relativt svår och resurskrävande avfallstyp som kan medföra 
betydande hanterings- och arbetsmiljöproblem om den inte sköts rätt. Avgiften 
för hämtning av latrin behöver höjas för att stimulera till investeringar i bättre 
enskilda sanitetslösningar i enlighet med mål i Östhammars kommuns 
avfallsplan. Taxan för latrinhämtning höjdes med 30 % från 2015-01-01 och 
10 % från 1 januari 2016, 2017 och 2018. Förslag som Norrtälje kommun har 
lagt fram i sin revidering av behandlingsavgiftstaxa till övriga kommuner är att 
en höjning sker från 3 500kr/ton till 5 500 kr/ton och inför år 2020 kommer den 
troligen höjas ytterligare. Tekniska kontorets förslag är att avgiften för hämtning 
av latrin höjs med 10 % från 2019-01-01. 
 
Renhållningsverksamhetens kostnad för insamling av slam från slutna tankar och 
slamavskiljare är högre än den intäkt som verksamheten får från sina kunder. 
Avgiften behöver höjas för att renhållningsverksamhetens intäkter och 
kostnader, för slamhantering, ska närma sig varandra. Tekniska kontorets förslag 
är att avgiften för hämtning av slam från slutna tankar och slamavskiljare höjs 
med 3 % från 2019-01-01. 
 
Renhållningsverksamhetens kostnad för insamling av hushållsavfall och 
matavfall är högre än den intäkt som verksamheten får av sina kunder. Avgiften 
behöver höjas för att renhållningsverksamhetens intäkter och kostnader, för 
insamling av hushållsavfall och matavfall, skall närma sig varandra. Tekniska 
kontorets förslag är att avgiften höjs med 2 % från 2019-01-01. 
 
Tekniska kontorets förslag till beslut 
- Avgiften för hämtning av latrin höjs med 10 % 
- Avgiften för insamling av slam höjs med 3 % 
- Avgiften för insamling av hushållsavfall höjs med 2 % 
Samtliga avgiftshöjningar gäller från 2019-01-01. 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-11-20 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ändra renhållningstaxan 
enligt följande:  

• Avgiften för hämtning av latrin höjs med 10 % 
• Avgiften för insamling av slam höjs med 3 % 
• Avgiften för insamling av hushållsavfall höjs med 2 % 

Samtliga avgiftshöjningar gäller från 2019-01-01. 
_____ 
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Kommunstyrelsens beslut 2018-11-28 
 
Tekniska förvaltningen får i uppdrag att inför utskicket av handlingar till 
fullmäktige ta fram en utförligare handling där skälen till kostnadsökningarna 
specificeras.  
 
Kommunstyrelsens förslag 2018-11-28 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ändra renhållningstaxan 
enligt följande:  

• Avgiften för hämtning av latrin höjs med 10 % 
• Avgiften för insamling av slam höjs med 3 % 
• Avgiften för insamling av hushållsavfall höjs med 2 % 

Samtliga avgiftshöjningar gäller från 2019-01-01. 
_____ 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige ändrar renhållningstaxan enligt följande:  

• Avgiften för hämtning av latrin höjs med 10 % 
• Avgiften för insamling av slam höjs med 3 % 
• Avgiften för insamling av hushållsavfall höjs med 2 % 

Samtliga avgiftshöjningar gäller från 2019-01-01. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges 
Tekniska förvaltningen 
Webbredaktionen 
Lednings- och verksamhetsstöd (ekonomi)  


