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Ny form av taxa för renhållning i Mariestads och
Gullspångs kommuner
Fullmäktige har fattat beslut om ändring av taxa för renhållning som gäller för alla
fastighetsägare i Mariestad och Gullspångs kommuner . Ändringen gäller från och
med 1 januari i år. Modell för taxans konstruktion har hämtats från Avfall Sverige som
är kommunernas intresseorganisation och samordnar frågor om avfall i landet.
För alla fastigheter består taxan för renhållning av en grundavgift och en hämtningsavgift. Vanliga
villor får en grundavgift medan flerbostadshus och verksamhetsfastigheter får lika många
grundavgifter som fastigheten har lägenheter eller verksamheter. Grundavgiftens belopp varierar
med ett antaget utnyttjande av avfallsavdelningens tjänster och återvinningscentralen. Som
innebär att en villa betalar 100% av grundavgiften, verksamheter 70%, fritidshus 80% och
lägenheter 48%. Hämtningsavgiften baseras på den volym som fastighetens sopkärl har. För en
vanlig villa eller fritidshus med normalabonnemang på sopkärl om 190 liter är den totala
kostnaden samma som tidigare. Fastigheter med flera lägenheter eller verksamheter har en
höjning av den totala kostnaden beroende av hur många lägenheter fastigheten innehåller.
Förändringarna innebär:
•
•
•

Att sophämtningsavgiften redovisas som grundavgift och hämtningsavgift på
fakturan.
Att grundavgiften betalas av alla hushåll och verksamheter i en fastighet.
Hämtningsavgiften beror på hur stor volym fastighetens sopkärl har, mindre
volym ger lägre kostnader än tidigare.

Grundavgiften täcker kostnader för drift av återvinningscentral med mottagande, borttransport
och omhändertagande av återvinningsmaterial och avfall samt administrationskostnader,
utredningsarbete och information.
Hämtningsavgiften täcker kostnader för hämtning och behandling av det avfall som finns i
sopkärlet.
Innevånare i respektive kommun betalar omkostnader för avfallshanteringen inom den egna
kommunen.
Bakgrund
I Gullspångs kommun har taxan varit oförändrad sedan 1 januari 2008 då en mindre
taxesänkning genomfördes. I Mariestads kommun höjdes taxan under 2010 för att fullt ut
finansiera renhållningskostnaderna. Förändringen av Renhållningstaxan 2011 innebär ingen
sammanlagd höjning av renhållningskollektivets intäkter, förändringen är ett förtydligande av
avgiftsuttaget. Motivet har istället varit att säkerställa en större del av intäkterna genom att ändra
taxans konstruktion till en fast grundavgift och en rörlig hämtningsavgift.
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Konstruktionen med en grundavgift för alla fastigheter ger fritt tillträde till återvinningscentralen
även för de som har uppehåll i sophämtningen.

