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Paragraf 18 Ärendenummer KS2021/920 

Komplettering av beslut om ändring av avfallstaxa 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att den redan 
godkända Avfallstaxan 2022 för VafabMiljö Kommunalförbund börjar gälla från den 
1 april 2022 i Enköpings kommun. 

Sammanfattning 
VafabMiljös direktion fattade den 23 april 2021 beslut om att skicka förslag om 
ny avfallstaxa till medlemskommunerna. Detta med anledning av 
att producentansvaret för Returpapper upphör och blir kommunalt avfall den 1 
januari 2022. 

Några kommuner har under sommaren och hösten tagit beslut i fullmäktige om 
den nya taxan. Andra kommuner har bordlagt ärendet i avvaktan på besked 
om eventuella förändringar i förslaget. Med anledning av beslutssituationen 
togs förslaget till ny avfallstaxa upp för diskussion på ett medlemsråd den 3 
november 2021 samt på ett VafabMiljö-möte den 2 december 2021. 

Resultatet av diskussionerna vid de tillfällena blev att direktionen, i samband 
med beslut om budget för 2022 den 2 december, även tog beslut om att föreslå att 
den nya avfallstaxan införs den 1 april 2022 istället för den 1 januari. 
Förutom tidpunkten har ingen annan justering gjorts av det tidigare utskickade 
förslaget till ny avfallstaxa. 

Kommunfullmäktige i Enköpings kommun beslutade den 14 juni 2021, § 89, om 
taxan. De kommuner som redan tagit beslut om taxan behöver ta ett 
kompletterande beslut att den redan beslutade taxan börjar gälla den 1 april istället 
för den 1 januari 2022. 

Det finns ett parallellt ärende kring ändringar i renhållningsordningen 
(föreskrifterna), KS2021/355 § 165. Där har kommunfullmäktige redan fattat beslut 
om att ändringarna ska införas den 1 januari 2022, vilket kommer att ske och är 
inte avhängt beslutet om taxan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-01-10 
Skrivelse från Vafab Miljö, 2021-12-20
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Kommunledningsförvaltningen 
Camilla Wester 
0171-62 54 42 
camilla.wester@enkoping.se 

Mottagare 

Komplettering av beslut om ändring av avfallstaxa 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att den redan godkända Avfallstaxa 
2022 för VafabMiljö Kommunalförbund börjar gälla från den 1 april 2022 i 
Enköpings kommun. 

Beskrivning av ärendet 
VafabMiljös direktion fattade 2021-04-23 beslut om att skicka förslag om ny 
avfallstaxa till medlemskommunerna. Detta med anledning av att 
producentansvaret för Returpapper upphör och blir kommunalt avfall den 1 januari 
2022.  

Några kommuner har under sommaren och hösten tagit beslut i fullmäktige om den 
nya taxan. Andra kommuner har bordlagt ärendet i avvaktan på besked om 
eventuella förändringar i förslaget. Med anledning av beslutssituationen togs 
förslaget till ny avfallstaxa upp för diskussion på ett medlemsråd den 3 november 
samt på ett VafabMiljö-möte den 2 december. 

Resultatet av diskussionerna vid de tillfällena blev att direktionen, i samband med 
beslut om budget för 2022 den 2 december, även tog beslut om att föreslå att den 
nya avfallstaxan införs den 1 april 2022 istället för den 1 januari. Förutom 
tidpunkten har ingen annan justering gjorts av det tidigare utskickade förslaget till 
ny avfallstaxa.  

Enköping fattade beslut om taxan den 14 juni 2021, Änr: KS 2021/192 § 89. De 
kommuner som redan tagit beslut om taxan behöver ta ett kompletterande beslut 
att den redan beslutade taxan börjar gälla den 1 april istället för den 1 januari 2022.  

Det finns ett parallellt ärende kring ändringar i renhållningsordningen 
(föreskrifterna) med Änr. KS2021/355 §165. Där har kommunfullmäktige redan 
fattat beslut om att ändringarna ska införas den 1 januari 2022, vilket kommer att 
ske och är inte avhängt beslutet om taxan.  
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På kommunstyrelsens vägnar 
 
 
 
Camilla Wester 
  
Enköpings kommun 
 
Beslutet tas med stöd av  
 
Kopia till: 



Huvudkontor: Gasverksagatan 7, Västerås  Postadress: Box 140, 721 05 Västerås 
Reception: 021-39 35 00       Organisationsnummer: 222000-3129 

E-post: info@vafabmiljo.se  Hemsida: www.vafabmiljo.se 

 2021-12-20 
Mikael Helmin/Johanna Olsson 
 
Dnr: 2021/0431-VKF Kommunstyrelsen  

Enköpings kommun  

 
 
Datum för införande av Avfallstaxa 2022 för VafabMiljö Kommunalför-
bund  
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att den redan godkända Avfallstaxa 2022 för Va-
fabMiljö Kommunalförbund börjar gälla från den 1 april 2022 i Enköpings kommun. 
 
 
Ärendebeskrivning 
VafabMiljös direktion fattade 2021-04-23 beslut om att skicka förslag om ny avfallstaxa till med-
lemskommunerna. Detta med anledning av att producentansvaret för Returpapper upphör och blir 
kommunalt avfall den 1 januari 2022.  
 
Några kommuner har under sommaren och hösten tagit beslut i fullmäktige om den nya taxan. 
Andra kommuner har bordlagt ärendet i avvaktan på besked om eventuella förändringar i försla-
get. Med anledning av beslutssituationen togs förslaget till ny avfallstaxa upp för diskussion på ett 
medlemsråd den 3 november samt på ett VafabMiljö-möte den 2 december. 
 
Resultatet av diskussionerna vid de tillfällena blev att direktionen, i samband med beslut om bud-
get för 2022 den 2 december, även tog beslut om att föreslå att den nya avfallstaxan införs den 1 
april 2022 istället för den 1 januari. Förutom tidpunkten har ingen annan justering gjorts av det ti-
digare utskickade förslaget till ny avfallstaxa.  
 
Enköping fattade beslut om taxan den 14 juni 2021, dnr: KS 2021/192 § 89. De kommuner som 
redan tagit beslut om taxan behöver ta ett kompletterande beslut att den redan beslutade taxan 
börjar gälla den 1 april istället för den 1 januari 2022.  
 
Det finns ett parallellt ärende kring ändringar i renhållningsordningen (föreskrifterna) med diarie-
nummer 2021/0432-VKF. Där har kommunfullmäktige redan fattat beslut om att ändringarna ska 
införas den 1 januari 2022, vilket kommer att ske och är inte avhängt beslutet om taxan.  
 
 
Carina Färm 
Förbundsdirektör 
VafabMiljö Kommunalförbund
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