
Södra Smålands avfall och miljö vill behålla och stärka det förtroende 
vi har hos våra kunder. Kostnaden för sophämtning ska vara 
konkurrenskraftigt jämfört med andra jämförbara kommuner med 
jämförbart insamlingssystem, och ska sättas i dialog med kunderna. 
I detta dokument redovisar vi hur priset på sophämtning sätts samt 
prisåtagandet för perioden 2022–2024. Ekonomi, leveranssäkerhet 
och miljö är tre viktiga aspekter som vi beaktar i vårt erbjudande 
till våra kunder. Vi ska tillhandahålla prisvärda tjänster med hög 
leveranssäkerhet och som är miljömässigt hållbara.

Förutsättning för prissättning för sophämtningen m fl 
tjänster i renhållningstaxan
Vi använder oss av självkostnadsprincipen vid beräkning av priset för 
sophämtning, vilket innebär att vi enbart tar ut av kunden vad tjänsten 
kostar att producera (nödvändiga kostnader). För att kunna leverera en 
säker och miljövänlig sophämtning ska vi alltid ha kunden i fokus och 
erbjuda ett konkurrenskraftigt pris på sophämtningen. Det vi gör ska 
vara till nytta för kunden.

• Vår taxestruktur innehåller incitament för att välja det mest 
miljöriktiga alternativet.

• Verksamheten ska vara så effektiv att våra priser för sophämtning 
är konkurrenskraftiga jämfört med andra jämförbara kommuner 
med jämförbart insamlingssystem.

• Vi ska ha långsiktighet och förutsägbarhet för kostnaden för 
sophämtning.

• Likabehandlingsprincipen skall vara styrande för renhållningstaxan.

RENHÅLLNINGSTAXA

Prisändringsmodell renhållnings-
tjänster 2022–2024



SSAMs prisändring och prisprognos
Eftersom vi har en prissättning som styrs av självkostnadsprincipen så 
är det index-utveckling för tömningskostnad och behandlingskostnad 
förbränning och matavfall samt skatter som styr prisutvecklingen. 
I prissättningen tar vi hänsyn till bolagets övergripande mål om en 
taxa som ska ligga på eller strax under medel för kommuner med 
jämförbart insamlingssystem. Inför 2022 ser vi ett behov för höjning av 
renhållningstaxan. Priset för 2023 fastställs under 2022. Prisindikation 
för år 2023 och 2024 ligger med höjning inom intervallet 1–3 procent.

Prisstruktur
Renhållningstaxan består av två delar, grundavgift och hämtningsavgift.

Grundavgift
fast avgift

Hämtningsavgift  
påverkbar avgift

+

Grundavgift
Grundavgiften är en fast årsavgift som täcker gemensamma 
kostnader som till exempel drift av återvinningscentraler, insamling 
och behandling av farligt avfall, information och utveckling.

Hämtningsavgift
Hämtningsavgiften är påverkningsbar och ger incitament för att 
sortera ut mer för återvinning och återbruk. Hämtningsavgift påverkas 
av abonnemangsval, behållarens storlek och placering och hur ofta 
soporna hämtas. Den ska täcka kostnader för både insamling och 
behandling av hushållsavfallet.



Beskrivning av prisändring
Renhållningstaxan baseras på självkostnadsprincipen, vilket innebär 
att vi enbart tar ut av kunden vad tjänsten kostar att producera.

Priset till kund påverkas av indexregleringen av priset för avtalade 
tjänster såsom tömningskostnad, behandlingskostnader för matavfall 
och förbränning, köp av matavfallspåsar samt skatter.

I prissättningen tar vi hänsyn till bolagets övergripande mål om en 
taxa som ska ligga på eller strax under medel för kommuner med 
jämförbart insamlingssystem. Nedan visas jämförelse med andra 
kommuner för småhus med fyrfackssystem och lägenhet med 
matavfallsinsamling.
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FIG 1. Jämförelse av kostnaden för fyrfack (kr/år) i Växjö och i andra jämförbara kommuner.
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FIG 2. Jämförelse av kostnaden för fyrfack (kr/år) i Lessebo, Tingsryd, Älmhult och Markaryd och i 
andra jämförbara kommuner.

FIG 3. Jämförelse av kostnad per lägenhet 2021 i SSAMs kommuner och medel för landet.

Växjö



För samtliga kundgrupper ovan ligger renhållningstaxan för 
sophämtning i SSAMs ägarkommuner på en konkurrenskraftig 
nivå jämfört med jämförbara kommuner med jämförbart 
insamlingssystem.

De faktorer som har större påverkan på kostnaden för 
renhållningstjänster under 2022:

• Statlig skatt på förbränning – Under 2020 infördes statlig skatt på 
avfallsförbränning och denna skatt höjs med 25 kr/ton inför 2022.

• Transportkostnader – Årligen regleras ersättningen för transporter 
av brännbart grov-, rest- och matavfall till behandlingsanläggning 
via SCB:s index.

• Tömningskostnad – Årligen regleras ersättningen till 
insamlingsentreprenör via SCB index vars huvudsakliga 
komponenter är bränsle- och personalkostnader.

• Kostnad förbränning – Årligen regleras ersättningen till 
förbränningsanläggningarna via SCB index vars huvudsakliga 
komponenter är personal, energi, reparation och underhåll. Även 
kostnaden för förbränningsanläggningarnas köp av utsläppsrätter 
påverkar kostnaden för förbränning. 

Utveckling av kunddialog
Under 2022 planerar vi utveckla vår taxeprocess så att den 
blir mer transparent och vi avser även öka dialogen med 
våra kundorganisationer, t ex Villaägarnas riksförbund och 
Fastighetsägarna. Vi föreslår även för våra ägare att samtliga 
kommuner ska fatta beslut om renhållningstaxan i respektive 
kommunfullmäktige redan i juni månad varje år för att möjliggöra en 
tidig och tydlig kommunikation till våra kunder. Vi kommer även att 
förbättra kommunikationen till olika kundgrupper avseende hur deras 
kostnader för avfallshantering påverkas inför kommande år.



Under 2022 planerar vi möten enligt nedan:

1. samrådsmöte med kundorganisationer, t ex Villaägarnas 
riksförbund, Fastighetsägarna (mars). Under detta möte behandlar vi 
följande områden:

• Statusrapport per renhållningskollektiv
• Feedback från kunder på verksamhet, service, behov etc
• Förändringar skatter, lagstiftning etc
• Framtidsplaner samt nya tjänster
• Status kostnadsutveckling, kundutveckling
• Status investeringsprojekt
• Diskussion miljö kontra pris
• Förslag prisförändring 2022
• Förslag målsättning år 2023–2024
• Synpunkter kundorganisation
• Kommunikationsplan till kunder i regionen

Vi kommer även att genomföra följande fr o m 2022:

• Underlag för beslut lämnas till respektive kommun (april) för beslut i 
respektive Kommunfullmäktige (juni)
• Publicering av ny renhållningstaxa på hemsidan och utskick till 
kunder (september)
• Kundmöte med kundkategori verksamheter (september)
• Nytt pris gäller (1 januari)


