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Dnr 11.679‐041

Taxa vid Sunderby avfallsanläggning from 2012‐01‐01
Bilaga:
Specifikation av taxa vid Sunderby avfallsanläggning

Ärendebeskrivning
Sunderby avfallsanläggning tar emot både verksamhetsavfall och
hushållsavfall.
From 2012‐01‐01 upphör deponering av icke farligt avfall på Sunderby
avfallsanläggning. Restavfallet kommer att köras till Brännkläppens
avfallsanläggning. Detta gör att taxan gällande avfall för deponering måste
höjas från 950 kr/ ton till 1200 kr/ ton.
Taxorna för slagg, aska och sot höjs till 1500 kr/ton eftersom transportkostnad
per ton blir högre än för restavfallet.
En ny taxa för lösull, som tidigare deponerats i samma cell som slagg, aska
och sot men som efter årsskiftet måste köras till Brännkläppens avfalls‐
anläggning, föreslås. Lösull är ett lätt men mycket skrymmande material
vilket gör att taxan sätts till 2000 kr/ton.
Taxorna för jord och avtäckning ej innehållande stubbar och annat trämaterial
sänks till 200 respektive 300 kr/ton förutsatt att materialet kan användas i
sluttäckning.
Taxan gällande avfall för sortering höjs till 1300 kr/ton, detta för att främja
utsortering av matavfall i relation till brännbart och restavfall.
Taxan för metaller sänks från 100 kr/ton till 0 kr/ton.
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Taxan på matavfall sänks till 680 kr/ton för att främja insamling av matavfall.
Taxan för djurkadaver, både stora och små, utgår.
Taxan tillägg för maskinell sortering indexjusteras till 550 kronor per timme.
Tekniska förvaltningen har utarbetat ett förslag till taxa för Sunderby
avfallsanläggning enligt bilaga 1.
Tekniska nämnden beslutar rekommendera kommunfullmäktige besluta att
‐

anta taxeförslaget för Sunderby avfallsanläggning from 2012‐01‐01
enligt bilaga 1.

Arbets‐ och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta
‐
i enlighet med tekniska nämndens förslag.
_____

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets‐ och personalutskottets
förslag.
_____
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