
 

 
 

 

 

 

Förslag till Renhållningstaxa för Nytt 
insamlingssystem för hushållsavfall i Munkedals 
kommun 
 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta   

att anta föreslagen Renhållningstaxa för Munkedals kommun,  

att Kommunfullmäktige medger att Rambo får rätt till att en gång per år justera taxan med 
Avfallsindex A12:1MD, föreslagen Renhållningstaxa, punkt 4.3. 

att Renhållningstaxan börjar gälla från och med 2019-01-01, med tillämpning av 
övergångsbestämmelser för nya abonnemangsformer och hämtningsintervall (25 – 26 §§) enligt 
Avfallsföreskrifterna, för etappvis införande av ett nytt insamlingssystem för villa och fridshus, tills 
nytt insamlingssystem införts i hela kommunen samt 

att gällande Renhållningstaxa för Munkedals kommun som antogs av kommunfullmäktige 2010-11-
24 med justering/komplettering, 2012-02-09, 2017-03-30 och 2017-11-23 upphör att gälla i sin 
helhet när nytt insamlingssystem är infört i hela kommunen. 

Ärendet 

Miljöbalkens 27 kapitel 4-6 §§ stadgar att avgift får tas ut för den avfallshantering som utförs genom 
kommunens försorg.  
5 § ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att miljöanpassad avfallshantering 
främjas. 

Renhållningstaxan ska bidra till att styra mot Nationella och Munkedals kommuns mål inom avfalls- 
och arbetsmiljöområdet. 

Renhållningstaxan ska finansiera kostnaderna för det kommunala renhållningsansvaret.  

Renhållningstaxan ska beslutas av kommunfullmäktige. 

Gällande Renhållningstaxa för Munkedals kommun antogs av kommunfullmäktige 2010-11-24 med 
justering/komplettering, 2012-02-09, 2017-03-30 och 2017-11-23. 

 



 

 
 

 

 

Lokal avfallsföreskrifter med nytt insamlingssystem som möjliggör fastighetsnära insamling av 
matavfall, förpackningar och tidningar via Hemsortering i 4-fackskärl beslutades av 
kommunfullmäktige 2017-02-08.  Medföljande taxeskiss visade då en taxenivå för ett helårhushåll på 
en samlad renhållningsavgift på 3 200 kr inkl moms. Taxeskissen baserades på 2015 års kostnadsnivå 
och Indexförändring sedan dess är ca 6 %. Det motsvarar 3 400 kr för 2019. 

Nuvarande insamlingsentreprenad gäller till 2019-09-30. Nytt insamlingssystem, enligt denna 
föreslagna renhållningstaxa beräknas införas i Munkedals kommun från 2019-10-01. 
Fastighetsägarna kommer att under våren 2019 få information för val av insamlingssystem och 
abonnemang för sin fastighet.  

Rambo har under 2017 och i början av 2018 genomfört två upphandlingsomgångar av dels insamling 
av hushållsavfall med system Hemsortering i 4-fack och insamling av endast matavfall och restavfall. 
Båda upphandlingarna har avbrutits p.g.a. av bristande konkurrans och oacceptabla priser. 

Representanter för Munkedals kommun har, efter den senaste avbrutna upphandlingen, gett Rambo 
i uppdrag att ta fram förslag till Renhållningstaxa för Nytt Insamlingssystem via Hemsortering i 4-fack, 
där insamlingen sker i Rambo regi. Bedömda investeringar och driftkostnader, och förslag till 
renhållningstaxa, är framtagen utifrån Rambos erfarenhet av att driva insamlingen i egen regi i 
Lysekils kommun.  

I samband med Avfallsföreskrifterna och Nytt insamlingssystem med möjlighet till fastighetsnära 
insamling, förbättring av arbetsmiljö, mm, förändras förutsättningarna i så stor omfattning att 
nuvarande taxa behöver förändras med både taxekonstruktion, priser för abonnemang, nya 
tilläggs/servicetjänster samt administrationsavgifter. 

Konstruktion för Nytt insamlingssystem. 

Nytt för Munkedal blir att abonnemangsavgiften föreslås delas upp på en grundavgift och en 
hämtningsavgift på sätt som rekommenderas av branschorganisationen Avfall Sverige.  

• Grundavgift utgör betalning för drift och underhåll av kommunens återvinningscentraler 
samt arrendekostnad, hantering och behandling av hushållens farliga avfall, planerings- och 
utvecklingsarbete, administration, information samt andra kostnader av mer övergripande 
karaktär.  

• Hämtningsavgift utgör betalning av kostnader för hämtning (fordon och personal), kärl, 
(inköp, montering och utsättning hos kund) samt behandling och återvinning av 
hushållsavfallet. 

Grundavgiften gäller för varje kategori av hushåll; helårsboende, fritidsboende, boende i 
flerfamiljshus och verksamheter med hushållsliknande avfall. Hämtningsavgiften kan däremot variera 
utifrån valt abonnemang. 

 



 

 
 

 

 

Då avfallsföreskrifterna innebär frivillig utsortering av matavfall är renhållningstaxan uppbyggd 
utifrån miljöstyrande avgifter, d.v.s. en lägre hämtningsavgift för abonnemang med utsortering av 
matavfall och en högre hämtningsavgift för abonnemang som lämnar blandat mat- och restavfall. 

Taxan innebär också en del nya tilläggs- och servicetjänster såsom, framdragning av kärl, extra 
hämtningsfordon, extra personal, byte av kärl, kärltvätt samt administrativa avgifter.   

För att få en fullständig Renhållningstaxa från 2019-01-01, som innehåller alla renhållningstjänster 
ingår även tömningsavgift för avloppsfraktioner från enskilda avloppsanläggningar, för dessa priser 
föreslås endast en utjämning inför 2019.  Extratjänster som kan uppkomma vid tömning av enskilda 
avlopp som beslutades av Munkedals kommunfullmäktige 2017-11-23 är överförda till denna taxa.  

Vid tömning av slam från enskild avloppsanläggning ingår, enlig Kf:s beslut 2017-11-23, 20 meter 
slangdragning från bilens uppställningsplats till avloppsanläggning. Vid avstånd därutöver och upp till 
50 meter tas fast extra avgift ut enligt gällande taxa.  
För att undvika extra avgift vid tömning kan fastighetsinnehavaren, på egen bekostnad, tillhandahålla 
kompletterande tömningsutrustning. Slangtyp och kopplingar ska då godkännas av Rambo. 
Rambo ger rådgivning till kund för kompletterade utrustning både via ”Slambroschyr” och personlig 
rådgivning vid fastighet. 

Arbetsmiljöverket och branschorganisationen Avfall Sverige skriver i sina rekommendationer att 
avstånd mellan uppställningsplats för slamfordon och avloppsanläggning som ska tömmas bör inte 
överstiga 10 meter. Rambos ambition som arbetsgivare är att avfallsföreskrifter och renhållningstaxa 
ger förutsättningar så att arbetsmiljöverkets rekommendationer kan följas. Rambos önskan är att 
arbetsmiljön regleras lika i de fyra Rambo-kommunerna, och att Munkedals kommun, i 
renhållningstaxan, beslutar om att 10 meter slangdragning ingår i tömningsavgiften. Lysekil och 
Tanums kommuners har infört detta i gällande renhållningstaxor. 

För att möta kommande kostnadsökningar föreslår vi att Kommunfullmäktige även för denna 
fullständiga Renhållningstaxa medger att Rambo får rätt att en gång per år justera taxan med 
Avfallsindex A12:1MD, i enlighet med Avfall Sveriges rekommendationer. 

Lysekil 2018-03-19 

 

Lars Johansson   Anja Wallin 

VD    Affärsområdeschef Hushåll 
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