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Motion 15/2018: Inga avgifter för skattskyldiga företag att
lämna avfall vid Fagerlidens återvinningsstation
Samhällsbyggnadschefs förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Ärendesammanfattning
Centerpartiet i Robertsfors kommun har inlämnat en motion där det föreslås att:
- att företag som är skattskyldiga i Robertsfors kommun ska kunna lämna sitt avfall på
Fagerlidens återvinningsstation utan att bli påförda avgifter.
- att mängden avfall som får lämnas varje vecka av företag ska maximeras till viss
mängd m3 eller kg.
Övriga kommuner i Umeåregionen har endera en avgift för företag som lämnar verksamhetsavfall på ÅVC alternativt tar ej emot verksamhetsavfall utan hänvisar till andra aktörer. Kommunen har ett ansvar att ta emot hushållsavfall, medan ansvaret för verksamhetsavfall åligger
företaget. Kommunerna har också ett ansvar att verka för att förebygga uppkomst av avfall.
Ett borttagande av avgift för verksamhetsavfall bedöms inte gå i linje med övrig lagstiftning
och förordningar.
Beslutsunderlag
-
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Ärendet
Ansvar för avfall
Med kommunalt avfallsansvar avses här den kommunala renhållningsskyldigheten enligt 15
kap. 20 och 20 a §§ miljöbalken. Varje kommun är ansvarig för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av avfall i kommunen som faller under kommunens ansvar enligt
15 kap. miljöbalken. Grunden är att alla fastigheter omfattas av den kommunala renhållningen
om det inte är uppenbart att det saknas behov av avfallshantering, till exempel en skogsfastighet. Kommunens ansvar avser hushållsavfall för såväl privata som företag/organisationer.
Avfall från företag delas upp i hushållsavfall och verksamhetsavfall
Hushållsavfallet är det som blir kvar när du sorterat ut dina förpackningar och kommer från
till exempel personalutrymmen som toaletter och personalmatsal. Även papperskorgsavfall
räknas som hushållsavfall. Allt restavfall och matavfall från restauranger och caféer klassas
som hushållsavfall. Det är bara kommunen som har rätt att transportera hushållsavfallet.
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Övrigt avfall som uppkommer på en arbetsplats är verksamhetsavfall. Det kan till exempel
vara produktionsspill och stora emballage.
Förebygga avfall
Avfallsdirektivet beslutades inom EU 2008 där utgångspunkten är avfallshierarkin som förenklat innebär att avfall i första hand ska förebyggas och om det uppstår ska det behandlas på
det sätt som bäst skyddar människors hälsa och miljön som helhet. För att ytterligare betona
avfallshierarkin, finns det i avfallsdirektivet krav på medlemsstaterna att ta fram nationella
program för förebyggande av avfall. I kommunens ansvar ingår att sätta upp mål och åtgärder
för att förebygga och begränsa nedskräpningen, enligt föreskrifterna om kommunala
avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall (NFS 2017:2).
Att ta bort avgift för företag att lämna verksamhetsavfall är att ta bort incitament till att förebygga uppkomst av avfall eller att minska mängden avfall.
Skattskyldighet
Tidigare togs bolagsskatt ut både på statlig och kommunal nivå, men 1985 avskaffades den
kommunala bolagsbeskattningen. Detta innebär att begreppet ”företag som är skattskyldiga i
Robertsfors kommun” måste omdefinieras t ex till ”företag med säte i Robertsfors kommun”.
Här inträder då problematik om ett företag har verksamhet i Robertsfors kommun, men har
sitt säte i annan kommun. Det skulle innebära att företag skulle komma att behandlas olika
beroende av var de har sitt säte. Utöver detta innebär detta att någon ska kontrollera om
företaget har sitt säte i Robertsfors kommun eller inte.
Intäktsbortfall
Förslaget innebär även ett intäktsbortfall för Robertsfors kommun. Genomsnittlig intäkt för
fem år (2015-2019) är ca 115 tkr. Då förslaget inte bedöms ge någon effektiviseringsvinst så
innebär detta att kostnaderna måste minskas med lägre servicegrad som följd alternativt att
taxan för hushåll måste höjas. En taxehöjning skulle innebära att privata hushåll bekostar
omhändertagandet av företagens verksamhetsavfall, vilket inte kan betraktas som korrekt.
Hur gör andra kommuner?
Vännäs: Företag betalar för verksamhetsavfall. När avfall lämnas på ÅVC skriver personal
upp typ och mängd, avlämnaren skriver under och de fakturerar företaget.
Nordmaling: Utlagt på entreprenad,företag faktureras för det avfall de lämnar.
Bjurholm och Vindeln: Likt Vännäs
Umeå kommun: tar inte emot något avfall från företag utan hänvisar till andra aktörer som har
företags-ÅVC.
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Kommunallagen
Enligt kommunallagen (2 kap, 8§) får företagsstöd inte lämnas om det inte föreligger
synnerliga skäl. Då det enligt annan lagstiftning och förordningar stipuleras ett
producentansvar för avfall så kan det ifrågasättas om ett borttagande av avgift för företag
innebär ett otillåtet företagsstöd.

Beslut ska skickas till:
- Motionärerna
- GVA-chef
- SHB-chef

Konsekvensanalys och synpunkter
Jämställdhets konsekvensanalys
Förslaget/beslutet bedöms inte ha någon inverkan på jämställdhet.
Konsekvenser verksamhet
Om motionen genomförs får det effekter för renhållningsverksamheten som måste minska sina kostnader, vilket bedöms minska servicegraden på ÅVC.
Synpunkter berörda/risk & konsekvensanalys

Förfrågan om synpunkter har gjorts till näringslivsstrateg, som inte har något att anmärka mot
förslaget om att avslå motionen.
Konsekvenser på andra fattade beslut
Inga konsekvenser på andra fattade beslut.

Ekonomi/resurser
Ekonomiska konsekvenser
Ett genomförande av förslaget i motionen skulle innebära ett intäktsbortfall som måste täckas genom
kostnadsminskning som bedöms innebära att servicegraden på ÅVC minskar.
Resurser
Se ovan.
Finansiering
Se ovan.
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