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Förutbetald intäkt renhållning 

Samhällsbyggnadschefs förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att överskottet från 2020 på 1 568 

tkr överförs som förutbetald intäkt för att användas till kommande investeringar. 

  

Ärendesammanfattning 

Intäkterna för renhållning har under året gått med ett överskott på 1 568 tkr. Den affärsmässiga 

verksamheten får inte gå med vinst, utan resultatet betraktas som en skuld till kollektivet. Sam-

hällsbyggnadskontoret anhåller därmed om att få överföra överskottet från 2020 som en förut-

betald intäkt till 2021 och där det hanteras enligt gällande regelverk.  

Ärendet 

Fagerlidens Återvinningscentral måste flyttas till följd av den sluttäckning som görs av den 

gamla deponin. Arbetet med att bygga upp en ny anläggning måste påbörjas med planering 

under 2021 för att stå klar under 2024/2025. Kostnaden för denna investering kommer att bli 

betydande och det överskott som upparbetats under 2020 föreslås användas till denna investe-

ringen genom överföring som förutbetald intäkt. 

Överuttag eller vinst Inom såväl VA som renhållning är prissättningen starkt reglerad. I första 

stycket VA-lagens 24 § (motsvarande formulering finns i förslaget till ny VA-lag i 36 §) fastslås 

att ”Avgifter som huvudmannen tar ut får inte överskrida vad som behövs för att täcka nödvän-

diga kostnader för anläggningen”. Motsvarande reglering finns i miljöbalkens 27 kap. 5§ 2 st. 

Avgiften skall bestämmas till högst det belopp som behövs för att täcka nödvändiga planerings-

, kapital-, och driftskostnader för renhållningen. Från dessa kostnader skall räknas av kostnader 

för användning av anläggningar eller utrustning för andra ändamål än renhållning. Avgifter får 

tas ut på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshante-

ring främjas.  

Den reglerade verksamheten kan i princip aldrig generera någon vinst. Avgiften måste emeller-

tid fastställas i förväg och baseras på förväntat nyttjande samt de beräknade nödvändiga kost-

nader som verksamheten kan förväntas ha under redovisningsperioden. Om utfallet skulle bli 

att inkomsterna från avgiftsuttaget överskrider de nödvändiga kostnaderna, har verksamheten i 

princip en skuld till sina abonnenter, eftersom man är förpliktigad att återföra dessa resurser till 

abonnenterna. Normalt görs ingen återbetalning som innebär ett monetärt utflöde av resurser 

från verksamheten, utan istället reglerar man avgiften så att man i praktiken gör ett underuttag 

de närmaste åren. Enligt rättspraxis ska den återföras inom 3 år. 
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Beslut ska skickas till: 

- GVA-chef 

- Ekonomichef/ekonom SHB 

- SHB-chef 

- GVA-administratör  
  

Konsekvensanalys och synpunkter 

Jämställdhets konsekvensanalys 
Inga konsekvenser. 

  
Konsekvenser verksamhet 
Inga konsekvenser. 

  
Synpunkter berörda/risk & konsekvensanalys 
Ingen risk- och konsekvensanalys är genomförd. 

  
Konsekvenser på andra fattade beslut 
Inga kända. 

Ekonomi/resurser 

Ekonomiska konsekvenser 
Genom överföring som förutbetald intäkt möjliggörs att använda uppkommet överskott till kommande 

investering för ny Återvinningscentral. 

  
Resurser 
Genom åtgärden används överskottet till åtgärder som ingår i renhållningsansvaret och någon justering 

med underuttag av avgift behöver inte genomföras. 

  
Finansiering 
Se ovan. 

  
 


