Miljöstyrande taxa
Viktbaserad avfallstaxa ger kunden möjlighet att påverka sin egen kostnad för avfallshantering;
ju mindre avfall man genererar desto mindre behöver man betala. Detta blir ett incitament till
att materialåtervinna mer och därmed klättra i avfallshierarkin. Vilket inte bara gynnar miljön
utan också bidrar till minskade behandlingsavgifter för kommunen.
En studie har visat att de drygt 30 kommuner i Sverige som infört viktbaserad taxa har sett
en minskning av osorterat avfall med i snitt 30 %.
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I Sverige använder ca 200 kommuner automatisk tömningsregistrering
via RFID och hittills har 30 av dessa
infört generell vikttaxa däribland
Stockholm och Göteborg.
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