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§ 34 Dnr 2022-00060  
 

Beslut om maxtaxa för insamling av returpapper i 
underjordsbehållare 

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
1. Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att godkänna 

förslaget gällande tillägg underjordsbehållare för maxtaxa 

returpapper 2022 och 2023 för Tingsryd, Markaryd, Lessebo, Växjö 

och Älmhults kommun.  
2. Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att föreslå 

kommunfullmäktige i respektive kommun att anta förslaget för 

tillägg underjordsbehållare till maxtaxan för returpapper enligt 

nedan. 

3. Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö AB föreslår att 

taxeförslaget börjar gälla f r om 2022-07-01 i Växjö kommun. I 

Lessebo, Älmhult, Markaryd och Tingsryds kommuner förslås 

taxeförslaget börja gälla f r om 2022-10-01. 

 
Bakgrund 
 I renhållningstaxan för 2022 och 2023 som antas av respektive kommuns 

kommunfullmäktige, finns kapitlet som avser maxtaxa i auktorisationssystemet 

för hämtning av returpapper. Maxtaxan reglerar enbart hämtning av kärl. Det 

har under april 2022 inkommit ny information om att det även förekommer 

underjordsbehållare och moloker som insamlingssystem för returpapper. Den 

typen av behållare kräver andra hämtningsfordon vid tömning, än vid hantering 

av kärl. Därför föreligger ett behov av att maxtaxan kompletteras med ett tillägg 

för underjordsbehållare, som möjliggör för anslutna leverantörer att kunna 

lämna affärsmässiga priser för den typen av tjänst.  

  
Förslag på tillägg maxtaxa returpapper 2022 och 2023.  
Kostnad per tömning av returpapper får uppgå till maximalt 1800 kr per 

underjordsbehållare (oavsett typ) och tömningstillfälle inkl behållarhyra, 

behandling/materialintäkt och moms, och oavsett behållares geografiska 

placering inom kommunen. För 52 tömningar per år innebär detta en maximal 

årlig avgift om 93 600 kr inkl moms. Avgift för returpapper fastställer vad 

entreprenören maximalt får ta ut för själva hämtningen.  

 

Tömning av returpapper får endast utföras av utförare som godkänts inom Södra 

Smålands avfall och miljö AB:s auktorisationssystem för returpapper. 

Tömningen ska ske i enlighet med de regler som gäller i detta 

auktorisationssystem. Den entreprenör som hämtar returpapper fakturerar 

fastighetsägaren enligt pris som utförare och fastighetsägaren avtalat. 
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Beslutet skickas till 
För Åtgärd 
Tingsryds kommun 
Markaryds kommun 
Lessebo kommun 
Växjö kommun 
Älmhults kommun 
 
För kännedom 
Jessica Cedervall, VD 
My Olsenius, Redovisningscontroller 
Louise Stamblock, Avdelningschef insamling och transport      
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