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FAQ  Miljöstyrande avfallstaxa

Vad är Miljöstyrande avfallstaxa?
Miljöstyrande avfallstaxa innebär att avgiften är lägre för renhållningsabonnemang och tjänster som 
har en mindre påverkan på miljön eller som är bättre för sophämtarnas arbetsmiljö jämfört med 
abonnemang och tjänster som är sämre för miljö och arbetsmiljö.

Varför Miljöstyrande avfallstaxa?
Vi strävar efter mindre mängder brännbart av fall och större mängder utsorterade förpackningar. Det 
ska kännas lätt och motiverat att göra rätt.

Avfallstaxan är miljöstyrande och ska styra mot målen i avfallsplanen och i renhållningsordningen. 
Miljöbalken 27 kap 5§ ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att miljöanpassad 
avfallshantering främjas. 

Varför görs taxan om?
Målet är att styra avfallshanteringen mot en mer hållbar utveckling. Den miljöstyrande avfallstaxan 
ska motivera till bättre källsortering, mer återvunnet material och en bättre miljö och arbetsmiljö. 

Varför är Flerfackskärlen det billigaste alternativet?
Vi har genom plockanalyser sett att de kunder som har flerfackskärl är bättre/duktigare på att sorte-
ra ut både sitt matavfall, förpackningar och tidningar. Det innebär att de som gör mer rätt också ska 
betala mindre för sitt avfall.   

Vi vill ge våra kunder bästa möjliga service. Istället för förbränning är det miljömässigt bättre att 
sortera ut matavfallet och behandla det biologiskt. Då kan vi ta tillvara energin och näringsämnena i 
avfallet. Anledningen till att vi vill samla in förpackningar och tidningar är att vi vill öka materialåter-
vinningen.

Jag har inte plats för kärlen
Ett flerfackskärl är 745 x 860 mm. Två kärl bredvid varandra behöver ett utrymme på ca 1,6 x 0,9 m. 
Kärlen behöver inte stå framme hela tiden utan en eller båda kan förvaras någon annanstans när det 
inte är hämtningsdag.

Om man har små avfallsmängder kanske man till och med kan dela kärl med granne. Dispens för 
detta söks hos kommunen. 

Jag vill byta till ett billigare abonnemang, hur gör jag?
Du kommer i god tid innan den nya miljöstyrande avfallstaxan börjar gälla att få information skickad 
hem till dig med information om hur du går till väga för att välja ett nytt kärlval. Du kommer att få 
dina nya kärl innan den nya taxan börjar gälla.

Dåligt sorterat avfall
Är sorteringen bristfällig får du betala en felsorteringsavgift. Avgiften tas ut när vi ger dig ett tredje 
påpekande om bristfällig sortering. Fortsätter den bristfälliga sorteringen även efter detta kan  
HEMAB besluta om ändring av avfallstjänsten. Då klassar vi om din tjänst till ”osorterat avfall”, vilket 
är dyrare. Exempel på felsortering på nästa sida.
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• Annat avfall än matavfall läggs i facket eller kärlet för matavfall.
• Matavfallskärlet används ej vid val av brunt + grönt kärl (matavfall + brännbart).
• Matavfall läggs i kärlet för brännbart vid val av abonnemang kompost.

Jag har så lite avfall, varför ska jag ha så stora kärl?
Det är jättebra att du har lite avfall. Vi vill ändå ta hand om ditt avfall på bästa möjliga sätt. Tyvärr 
finns det inte fler kärlstorlekar att välja mellan. Tycker du att det är onödigt att du som har lite av-
fall har egna kärl, kan du kanske dela kärl med din granne. Detta är möjligt efter dispensansökan hos 
kommunen. 

Jag åker och lämnar mina förpackningar och tidningar på en Återvinningsstation, ÅVS. 
Får jag inte det längre?
Jo, man kan fortfarande lämna sina förpackningar på en ÅVS. Däremot vill vi förorda flerfackskär-
len där du kan sortera och lämna dina förpackningar och tidningar direkt i kärlen och få det hämtat 
hemma vid fastigheten. Då åker dina förpackningar kollektivt istället för att var och en åker till en 
återvinningsstation. Enkelt, smidigt och ett sätt att minska transporterna.

Även plockanalyser vi och andra kommuner med samma insamlingssystem har gjort visar att de hus-
håll som har flerfackskärl är bättre/duktigare på att sortera ut både sitt matavfall, förpackningar och 
tidningar jämfört med de hushåll som har kärl endast för matavfall och brännbart och själv åker på en 
ÅVS med sina förpackningar och tidningar. Med flerfackskärlen är det helt enkelt lätt att göra rätt.

Jag har hemkompost och grönt kärl, varför får jag dyrare taxa?
• Plockanalyser vi gjort visar att det är mindre mängd brännbart hos de kunder som har fler-

fackskärl jämfört med de som har grönt kärl, oavsett om de har brunt kärl eller hemkompost. 
Taxan är kollektiv och därför blir det också en kollektiv förändring. 

• Även kunder med egen kompost har möjlighet att välja flerfackskärl som alternativ.
• Hemkompost ger ingen subvention. 

Varför ska Härnösand göra annorlunda mot andra kommuner?
Vårt förslag är inte kontroversiellt i sig. Många kommuner har miljöstyrande taxa och det här är ett 
naturligt steg i vårt miljöarbete.

När börjar den nya taxan att gälla?
Enligt förslaget gäller den nya taxan för fastighetsrenhållning från och med 1 oktober 2016.

Vad kommer det kosta?
Enligt förslaget blir flerfackskärlen billigast och alternativet med 190 liter grönt kärl + 140 liter brunt 
kärl dyrast. Vi vill inte prata exakta priser än, eftersom den föreslagna taxan är inte fastställd.  Efter-
som det behövs kommunala beslut innan den kan träda i kraft och ändringar av innehållet eventuellt 
kan tillkomma under den beslutsprocess som följer, skulle det vara olyckligt om vi gick ut med några 
siffror innan beslutet är fattat. 
 


