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Anslutningsavgift för avfallshanteringssystem på
Brunnshög
Sammanfattning
Avfallshanteringen på Brunnshög ska enligt plan skötas genom ett
stationärt sopsugssystem. Sopsugssystemet ska helt finansieras
genom anslutningsavgifter som uppgår till 10 000 kronor per
lägenhet. Beslutad anslutningsavgift har visat sig vara för låg.
Renhållningsstyrelsen föreslår därför en höjning av
anslutningsavgiften.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 april 2020, dnr KS
2020/0341, denna skrivelse
Renhållningsstyrelsens beslut den 17 mars, 2020, § 34 dnr RH
2020/0103
Renhållningsverkets tjänsteskrivelse den 13 mars 2020 dnr RH
2020/0103
Kommunfullmäktiges beslut den 25 oktober 2012, § 193 dnr KS
2008/0685
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 4 september 2012, dnr KS
2008/0685

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys bedöms inte vara relevant för ärendet.

Ärendet
Avfallshanteringen på Brunnshög ska enligt plan skötas genom ett
stationärt sopsugssystem. Systemet innefattar ett vakuumdrivet
underjordiskt transportsystem och en sopsugsterminal.
Sopsugssystemet ska helt finansieras genom anslutningsavgifter som
uppgår till 10 000 kronor per lägenhet.
Byggnationen sker i fyra etapper där den första är avslutad och den
andra pågår. När samtliga etapper är färdigställda kommer cirka
5 160 hushåll vara anslutna till sopsugssystemet vilket med en
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anslutningsavgift på 10 000 kronor per lägenhet innebär en total
intäkt på cirka 51,6 miljoner kronor.
Renhållningsstyrelsen har tagit fram en ny prognos över
sopsugssystemets totala kostnader och kommit fram till en total
investeringskostnad på 148,9 miljoner kronor.
Med en intäkt på 51,6 miljoner kronor är därmed sopsugssystemet
underfinansierat med 97,3 miljoner kronor. Renhållningsstyrelsen
föreslår därför att anslutningsavgiften för de resterande etapperna
höjs till 25 000 kronor.
Renhållningsstyrelsen föreslår också att kommunstyrelsen blir
instans för att fortsättningsvis fastställa anslutningsavgifter. Detta
för att ändringar skall kunna genomföras med kortare
framförhållning.
Renhållningsstyrelsen begär också utökad investeringsram.

Kommunkontorets kommentar
Sopsugssystemet är tänkt och vara självfinansierat. Anslutningsavgifterna behöver därför höjas enligt renhållningsverkets förslag.
Anslutningsavgifter med 25 000 kronor för de två sista etapperna
ger en total intäkt för samtliga etapper på 102,4 miljoner kronor.
46,5 miljoner kronor av sopsugssystemets investeringskostnader är
därmed ofinansierade.
Det skulle behövas en anslutningsavgift på 39 000 kronor per
lägenhet för de två sista etapperna för att sopsugssystemets
investeringar helt skulle täckas av anslutningsavgifter.
En skillnad i anslutningsavgiften på 29 000 kronor mellan de första
och sista etapperna bedöms som allt för stor. Kommunkontoret
föreslår därför att renhållningsstyrelsen tar hänsyn till uppkomna
kapitalkostnader för den ofinansierade investeringen när
avfallstaxan tas fram för lägenheter anslutna till sopsugssystemet.
Den ofinansierade delen av sopsugssystemet kommer därmed
ersättas genom avfallstaxan.
Renhållningsstyrelsens investeringsram för 2021 antas vara
tillräcklig för planerade investeringar. Om behov av utökad ram
uppkommer behandlas detta i kommande EVP.
Enligt 5 kap. 1 § kommunallagen är huvudregeln att beslut om taxor
och avgifter tas av kommunfullmäktige. Kommunkontoret föreslår
därför att beslut om anslutningsavgift för sopsugssystemet fastställs
av kommunfullmäktige och att anslutningsavgiften årligen räknas
upp med branschindex.
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Ekonomiska konsekvenser
Sopsugssystemet ska vara självfinansierat. Den totala
investeringskostnaden för sopsugssystemet uppgår till
148,9 miljoner kronor. Med en anslutningsavgift på 10 000 kronor
per lägenhet i etapp 1 och 2 och 25 000 kronor i etapp 3 och 4 är
102,4 miljoner kronor finansierade. Den ofinansierade delen av
investeringskostnaderna uppgår till 46,5 miljoner kronor vilket
innebär att kapitalkostnaderna för kvarvarande investering måste
finansieras genom avfallstaxan för anslutna lägenheter.
Uppskattningsvis blir kostnaden cirka 300 kronor per år och
lägenhet.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta
att
att
att

anslutningsavgift till Brunnshögs sopsugssystem fastställs till
25 000 kronor per lägenhet
anslutningsavgiften årligen räknas upp med branschindex
finansiering av ökade kapitalkostnader i samband med
investeringar i Brunnshögs sopsugssystemet sker genom
avfallstaxan för anslutna lägenheter

Christoffer Nilsson
Kommundirektör
Beslut expedieras till:
Renhållningsstyrelsen
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Biträdande kommundirektör

