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Borttagande av ÅVC-avgifter för ideella föreningar och stiftelser som
arbetar med återbruk.
Beslut
Teknik- och klimatnämnden föreslår:
Teknik- och klimatnämnden beslutar:
Anta riktlinjerna för borttagande av ÅVC-avgift för ideella föreningar och stiftelser som arbetar med
återbruk enligt bilaga 1 till kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande avseende riktlinjer för
borttagande av ÅVC-avgifter för ideella föreningar och stiftelser som arbetar med återbruk från den
tredje augusti 2020.

Sammanfattning av ärendet
För att underlätta de ekonomiska kostnaderna för ideella föreningar och stiftelser som driver
återbruksfrämjande verksamheter så föreslås riktlinjer antas som innebär att aktörerna kan söka ett
stöd från kommunen i form av undantag från ÅVC-avgiften.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande avseende borttagande av ÅVC-avgifter för idéella föreningar och stiftelser som
arbetar med återbruk
Bilaga 1 - Riktlinjer för kommunalt övertagande av kostnader för ÅVC-avgifter för ideella föreningar
och stiftelser som arbetar med återbruk
Bilaga 2 - Ansökan sponsoravtal
Bilaga 3 - Protokollsutdrag från TKN den andra juni 2020 Birttagande av ÅVC-avgift för...

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Sverker Nyman (S) yrkar bifall till förslaget.
Beslutsgång
Ordförande frågar om teknik- och klimatnämndens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, som bifalls av Sverker Nyman (S), och
finner att utskottet beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till
Renhållningsavdelningen
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum: 2020-08-03
Diarienummer: TKN 2020-330

Kommunstyrelsekontoret
Handläggare:
Titel:
E-post:

Petter Andersson
Praktikant
petter.andersson@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Riktlinjer för borttagande av ÅVC-avgifter för
ideella föreningar och stiftelser som arbetar med
återbruk.
Förslag till beslut
Teknik- och klimatnämnden föreslår:
Teknik- och klimatnämnden beslutar:
1. Anta riktlinjerna för borttagande av ÅVC-avgift för ideella föreningar och stiftelser som arbetar
med återbruk enligt bilaga 1 till kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande avseende riktlinjer
för borttagande av ÅVC-avgifter för ideella föreningar och stiftelser som arbetar med återbruk
från den tredje augusti 2020.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
För att underlätta de ekonomiska kostnaderna för ideella föreningar och stiftelser som driver
återbruksfrämjande verksamheter så föreslås riktlinjer antas som innebär att aktörerna kan söka ett
stöd från kommunen i form av undantag från ÅVC-avgiften.

Ärendet
Beskrivning
Ärendet aktualiserades i samband med en ansökan från pingstkyrkan som tidigare har haft avgiftsfri
ÅVC-tillgång (se bilaga 2).
De ideella föreningar och stiftelser som arbetar med återbruk får ofta in en stor mängd använda
produkter, varav en viss del ej lämpar sig för återbruk. Det kan handla exempelvis om att en förening
bedriver en verksamhet som främjar återbruk av kläder, där en del av de kläder som inkommer till
verksamheten är för slitna för återförsäljning. Detta gör att de föreningar och stiftelser som ägnar sig åt
sådan verksamhet måste inlämna de obrukbara produkterna till en ÅVC, vilket medför en avgift som
dessa aktörer tvingas betala.
För att främja sådan verksamhet har teknik- och klimatnämndens presidium därför föreslagit att
kommunen ska ta bort ÅVC-kostnaderna för dessa stiftelser och föreningar för den återvinning som
sker i samband med den del av dessas verksamheter som syftar till återbruk.
Det kan även nämnas att ingen ÅVC-avgift föreligger för privatpersoner innan avfall får lämnas på
återvinningscentralerna, och eftersom återbruksfrämjande stiftelser och föreningar fungerar som en
mellanhand mellan privatpersoner och ÅVC:er så går det att argumentera för att ÅVC:er bör vara
avgiftsfria att nyttja även för återbruksfrämjande stiftelser och föreningar.
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De krav som ska ställas på föreningarna och stiftelserna är att dem drivis ideellt, är icke vinstdrivande
och att de ägnar sig åt återbruksfrämjande verksamhet. Huruvida kommunen tar över ÅVCkostnaderna för en förening/stiftelse avgörs från fall till fall, vilket anses lämpligt då det inte antas
finnas så många aktuella fall. Förslaget är att delegera detta avgörande till teknik- och
klimatnämndens arbetsutskott då det är ett ärende som exempelvis liknar anläggningsbidraget för
cykelvägar som även det är delegerat till arbetsutskottet. Delegationen sker i samband med
antagande av riktlinjerna enligt bilaga 1.
Lösningen för att möjliggöra ett borttagande av kostnaderna sker genom ett klippkortssystem, där
varje besök registreras med klippkortet. Varje besök motsvarar max tre kubikmeter (Avfallstaxa 2020:
s.17), och borttagandet av kostnader innebär att ingen debitering sker för de fasta kostnaderna för upp
till 10 besök varje månad. Detta innebär att varje besök utöver de 10 första besöken varje månad
debiteras. Utöver detta gäller samma regler som gäller för övriga verksamheter som brukar
återvinningscentralen i enlighet med vad som framgår av avfallstaxan (Avfallstaxa 2020)
Det sätt varpå en förening görs angelägen för denna form av subvention är genom en skriftlig ansökan
till tekniska kontoret.
Tjänsteutlåtandet är samberett med renhållningsavdelningen, som har bidragit med den tekniska
informationen.
Ärendet har behandlats av teknik- och klimatnämnden den andra juni 2020.
Lagkrav
Även om ett avgörande ska ske i varje enskilt fall rörande huruvida ett borttagande av kostnaderna
ska ske eller inte så måste kommunen behandla samtliga föreningar och stiftelser lika i enlighet med
likställighetsprincipen i kommunallagen (Kommunallag (725):2:3 §). Alla länder i EU ska även inrikta
sig på att följa den avfallshierarki som beslutats om i direktivet om avfall och upphävandet av vissa
direktiv, vilket även finns lagstiftat om i miljöbalken (Miljöbalk (1998:808): 15:10 §; Direktiv om avfall
och upphävande av vissa direktiv 2008/98/EG: s.8).
Koppling till gällande styrdokument
I kommunens avfallsplan så framgår att invånare och verksamheter ska uppmuntras att låna, byta och
återanvända material, vilket är något som ideella föreningar och stiftelser som har återbruksfrämjande
verksamheter underlättar. Det framgår även att Norrtälje kommun följer avfallshierarkin. (Avfallsplan
2018-2021: s.2, 5)
Ekonomiska konsekvenser och riskanalys
Det ekonomiska intäktsbortfallet per tillfälle för renhållningsavdelningen kommer enligt nuvarande
prissättning att vara 325 kronor inklusive moms per besök (som inte överstiger 10 besök i månaden).
Detta betyder att kommunen maximalt gör en förlust om 3250 kr i månaden per subventionerad
verksamhet.

Förvaltningens analys och slutsatser
Förvaltningen lämnar över ärendet utan egna slutsatser.

Tidplaner
Beslut i teknik- och klimatnämnden den andra juni 2020.
Beslut i kommunstyrelsen arbetsutskott den 17 juni 2020.
Beslut i kommunstyrelsen den 17 augusti 2020.
Mats Pernhem
Teknisk direktör
Tekniska kontoret

Lars Ekman
Renhållningschef
Tekniska kontoret

2
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Bilagor
Bilaga 1 – Riktlinjer för borttagande av ÅVC-avgifter för ideella föreningar och stiftelser som driver
återbruksfrämjande verksamheter.
Bilaga 2 – Ansökan från pingstkyrkan från den andra april 2020.
Bilaga 3 – Protokollsutdrag från teknik- och klimatnämndens sammanträde den andra juni 2020.

Beslut skickas till
Renhållningsavdelningen
Ekonomiavdelningen

3
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Riktlinjer
2020-08-03
Ärendenr: TKN 2020-330

Riktlinjer för borttagande av ÅVC-avgifter för
ideella föreningar och stiftelser som driver
återbruksfrämjande verksamheter
Riktlinjerna för borttagande av ÅVC-avgifter för ideella föreningar och stiftelser som arbetar med
återbruk är till för att främja återbruksfrämjande verksamheter, och där med även främja återbruk.
Borttagandet av kostnaderna för ÅVC-avgifter gäller endast för upp till och med 10 besök varje
månad, och innebär ett borttagande av kostnaden som måste betalas innan avfall kan lämnas på
återvinningscentral. Varje besök som sker efter det tionde besöket varje månad debiteras enligt
bestämmelser i kommunens avfallstaxa.
Senast ändrad: 2020-07-30
1. Miljöbalkens krav:
I miljöbalken framgår följande rörande återbruk:
”Den som behandlar avfall eller är ansvarig för att avfall blir behandlat ska se till att det
1. återvinns genom att det förbereds för återanvändning,
2. materialåtervinns, om det är lämpligare än 1,
3. återvinns på annat sätt, om det är lämpligare än 1 och 2, eller
4. bortskaffas, om det är lämpligare än 1-3.”
Miljöbalk (1998:808) 15:10 §
2. Krav för kvalificering för borttagande av kostnader för ÅVC-avgifter:
För att kvalificera för ett borttagande av kostnader för ÅVC-avgifter så måste verksamheten drivas av
en ideell förening eller stiftelse som inte är vinstdrivande, samt ägna sig åt återbruksfrämjande
verksamhet. Kommunen kan kräva att en förening är registrerad för att vara erfoderlig. Huruvida en
enskild förening eller stiftelse bedöms vara kvalificerad för ett borttagande av kostnader bedöms från
fall till fall av teknik- och klimatnämndens arbetsutskott, där det huvudsakliga kriteriet som bedöms är
huruvida företaget agerar i syfte att främja återbruk eller inte. Nämnden ska även vid misstanke om
att en ideell förening eller stiftelse ej längre uppnår kraven göra en ny bedömning för att avgöra om
föreningen eller stiftelsen fortfarande är berättigad till borttagande av kostnader för ÅVC-avgifter.
3. Praktiskt genomförande
Sättet varpå kostnaderna tas bort för ÅVC-avgifter är genom ett kortsystem, där kortet måste
medtagas vid besök för att kostnadsfri ÅVC-brukning ska erhållas vid givet tillfälle. Varje besök
motsvarar max tre kubikmeter i enlighet med kommunens avfallstaxa för 2020, och verksamheten
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ska följa samma regler som gäller för företag enligt kommunens avfallstaxa i varje avseende bortsätt
från att ingen debitering av kostnaden som måste betalas innan avfall kan lämnas på
återvinningscentraler föreligger för de första 10 besöken varje månad. Borttagandet av ÅVC-avgiften
ska endast gälla för den del av verksamheten som syftar till främjande av återbruk. Bestämmelserna
gäller endast för återvinningscentraler i Norrtälje kommun.
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Ekonomiavdelningen
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Ansökan sponsring av sophantering Görla återvinningsstation
Pingstkyrkans secondhand Norrtälje

Pingstkyrkans secondhand är en verksamhet som bygger på frivilliga gåvor från
Norrtäljebor som sedan säljs i butik till förmån för socialt arbete både lokalt men
också utomlands. Verksamheten bygger på volontärer men idag finns 6 anställda
varav 4 med lönebidrag. Vi har även ett stort antal personer som arbetstränar
hos oss. Även frivården placerar en hel del klienter hos oss.
Vi tar emot allt från möbler, kläder och prylar av allehanda slag. Vi hämtar med
lastbil ca 2-3 dagar i veckan.
Tills för ca ett år sedan har vi haft ett muntligt avtal som gjort att vi kunnat
slänga gratis till stor del. Men efter att ngn klagat över att vi fått slänga och
andra företag inte har fått samma möjlighet har vi varit tvungna att betala för
soporna vilket bidragit till ökade kostnader och en sämre arbetsbelastning och
arbetsmiljö för oss.
Idag har vi en man anställd på lastbilen och som sedan är ansvarig för bland
annat vår sophantering.
I den mån det går försöker vi tacka nej och ja till saker som skänks, men oftast
väller det in prylar och det finns inte en chans att gå igenom saker när den som
skänker fortfarande finns på plats. Detta resulterar att vi får ta hand om och
hantera mängder med saker och även möbler som inte är säljbara utan måste
slängas. Detta tar givetvis massor av tid att källsortera på plats och sedan åka
och slänga. Ibland känns det som en del tror att vi är en sopstation och för att i
stället själva källsortera och åka och slänga så får vi lägga en massa resurser, tid
och pengar på att göra det.
Detta leder givetvis till en frustration att behöva lägga personal, resurser, tid och
i slutändan DESSUTOM få betala för att slänga andras sopor. Pengarna ska ju i
första hand gå till att hjälpa andra människor socialt lokalt men också utomlands
till katastrofer och andra projekt.
I dagsläget betalar vi per körning (325 kr) och det innebär att vi för att hålla
kostnaderna nere blir ”tvungna” att ”spara” på soporna till slutet av veckan för
att undvika för många körningar. Normalt försöker vi begränsa oss till en körning
i veckan, men behovet är 2-3 gånger i veckan. Ett ”frikort” skulle underlätta vårt
arbete enormt. Vi skulle kunna lägga upp arbetet på ett helt annat sätt vilket
skulle göra att vi kan slänga löpande under veckan istället för att ”samla på
hög”. Det i sin tur skulle göra att vi inte behöver stå så länge uppe på
återvinningsstationen. Idag när det är trångt kan vi stå i vägen och uppta plats
under tiden allt ska slängas, vilket ibland kan bli över en timme. Istället skulle
det ta max 10 minuter att slänga och sedan åka iväg. Det skulle bli winwin för
både oss och de på återvinningsstationen. Men den viktigaste behållningen från
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verksamheten är att pengarna går dit de ska, till behövande och inte till att
betala för sådant som inte är säljbart.
Nu ansöker vi om en sponsring från Norrtälje kommun att få möjlighet att slänga
gratis på Görla återvinningsstation.
Vid frågor eller andra oklarheter går det jättebra att ringa.

Mvh

Joy Egserius
Butikschef
Pingstkyrkans secondhandbutik
Norrtälje
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Borttagande av ÅVC-avgifter för idéella föreningar och stiftelser som
arbetar med återbruk.
Beslut
Teknik- och klimatnämnden föreslår:
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Anta riktlinjerna för borttagande av ÅVC-avgift för ideella föreningar och stiftelser som arbetar med
återbruk enligt bilaga 1 till kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande avseende riktlinjer för
borttagande av ÅVC-avgifter för ideella föreningar och stiftelser som arbetar med återbruk.
2. godkänna pingstkyrkans ansökan enligt bilaga 1 till kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande
avseende Riktlinjer för borttagande av ÅVC-avgifter för ideella föreningar och stiftelser som arbetar
med återbruk.
Teknik- och klimatnämnden beslutar för egen del:
Uppdra till tekniska kontoret att genomföra erforderliga ändringar för att ta bort internfaktureringen av
kommunstyrelsen från förslaget.

Sammanfattning av ärendet
För att underlätta de ekonomiska kostnaderna för ideella föreningar och stiftelser som driver
återbruksfrämjande verksamheter så föreslås riktlinjer antas som innebär att aktörerna kan söka ett
bidrag från kommunen i form av att kommunen tar över kostnaderna för ÅVC-avgifterna.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande avseende borttagande av ÅVC-avgifter för idéella föreningar och stiftelser som
arbetar med återbruk

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Henrik Hedensiö (M) yrkar att ingen internfakturering ska ske mot kommunstyrelsen, samt att
pingstkyrkans ansökan om möjligt skall godkännas i samband med att riktlinjerna antas i
kommunstyrelsen.
Sverker Nyman (S) yrkar bifall till Henrik Hedensiös (M) förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar om teknik- och klimatnämnden kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, med Henrik Hedensiös (M)ändringsyrkande
att ingen internfakturering ska ske mot kommunstyrelsen, samt att pingstkyrkans ansökan om möjligt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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skall godkännas i samband med att riktlinjerna antas i kommunstyrelsen, som bifalls av Sverker
Nyman (S), och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till
Renhållningsavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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