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Bestyrelsesmøde 11. september 2018  

Bilag 6a 
 
Forslag til takster for 2019 
 
1. Indstilling 
Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at:  

 Selskabet foreslår Faxe Kommune følgende takster for 2019: 
o Prisen for dagrenovation fastsættes jf. vedlagte takstblad bilag 6b 
o Prisen for genbrugsordningen: 265 kr. (332 kr. inkl. moms) 
o Prisen for genbrugspladserne: 976 kr. (1.221 kr. inkl. moms) 
o Faxe Affalds andel af administrationsgebyr for erhvervsordninger 136 kr. ekskl. 

moms. 
 Direktøren bemyndiges til at fremsende forslaget til Faxe Kommune 

 
2. Baggrund 
 
2.1. Udviklingen i priserne 
Priserne for affald har udviklet sig således: 

kr. ekskl. moms 2017 2018 2019 Udvikling 

Dagrenovation         

190 liter beholder 14-dages tømning 680 680 737 57 

240 liter beholder 14-dages tømning 840 840 856 16 

500 liter beholder ugetømning 3.440 3.440 2.845 -595 

660 liter beholder ugetømning 4.688 4.688 3.769 -919 

770 liter beholder ugetømning 5.352 5.352 4.096 -1.256 

Genbrug         

Genbrugsordning  
(metal, glas, hårdt plast, papir og småt pap) 152 152 265 113 

Genbrugspladser 1.060 1.060 976 -84 

 
I ovenstående tabel er kun inkluderet takster, der videreføres mellem ny og gammel ordning 
til sammenligningsformål. Alle tidligere takster fremgår af takstbladet, bilag 6b. 
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2.2. Takster for 2019 
 
Forslaget er udarbejdet på følgende baggrund: 
De tre forskellige ordninger (dagrenovation, genbrugsordning (indsamling af MGP, papir og 
småt pap) og genbrugspladser skal over tid ”hvile-i-sig-selv” hver for sig. I praksis betyder 
det, at omkostningerne til at drive ordningerne skal dækkes af takster, beregnet på baggrund 
af de henførbare omkostninger til den specifikke ordning.  
Taksterne og dermed også omkostningsbudgettet (bilag 6c) er baseret på 1. kvartal med om-
kostninger på behandling og indsamling som i 2018, prisfremskrevet med 2% (som i den 
gamle ordning), samt følgende 3. kvartaler baseret på den nye ordnings forventede omkost-
ninger på behandling og indsamling. Administrationsomkostningerne, afskrivningerne og rente-
omkostningerne er baseret på forventede omkostninger i 2019, som også er indregnet i takst-
grundlaget for 2019 (bilag 6d) 
Taksterne fra 2018 videreføres i 2019 i perioden indtil de nye beholdere indsættes, hvorefter 
forbrugerne betaler de nye takster jf. takstbladet (bilag 6b) I praksis opkræves 1. aconto i 
marts 2019 baseret på den gamle ordning og taksten fra 2018. Beholderne bliver ombyttet i 
perioden fra april-maj 2019 og i 2. aconto, der opkræves i september, korrigeres opkrævnin-
gen til den nye takst pr. den dato, hvor de nye beholdere er sat op på forbrugsstedet. Hermed 
afregnes alle forbrugere for den nye affaldsordning fra den præcise dato, hvor forbrugeren be-
gynder at bruge den nye ordning. Det er den korrekte afregningsmetode, men også budget-
mæssigt vanskeligt. I budgettet er indregnet et skift fra gammel til ny ordning for alle 31. 
marts 2019, som alt andet lige vil differentiere sig fra virkeligheden. 
 
Administrationsomkostningerne ligger på ca. 5,8 mio. kr., hvoraf der i 2019 er budgetteret et 
engangsbeløb på 180.000 kr. i vikarassistance til varetagelse af kundehenvendelser i forbin-
delse med indkøring af den nye ordning.  
 
Indsamlingsomkostningerne ligger på 11,3 mio. kr. og stemmer overens med prisen givet i 
Faxe Forsynings tilbud på renovatøropgaven.  
 
Behandlingsomkostningerne ligger på 19,5 mio. kr., hvilket er 774.000 kr. mere end realiseret 
i 2017, hvilket primært skyldes forøgede behandlingsomkostninger på MGP ordningen grundet 
mere sortering. Forudsætningerne bag beregningen af behandlingsomkostningerne er baseret 
på kvalificerede data/forventninger til volumen på de forskellige fraktioner – samt nogen erfa-
ring fra AffaldPlus’ kommuner, der allerede har implementeret ordningen. I og med det er før-
ste år med egen erfaring i Faxe Kommune, vil der højst sandsynligt komme afvigelser til for-
ventningerne, men i så fald vil det blive indregnet i taksterne i 2020-2021 således, at et evt. 
over/underskud udlignes og hvile-i-sig-selv-princippet overholdes. 

 
Dagrenovation (mad- og restaffald): 
Beholderindkøbet foretages i 2019, og dækkes delvist af den akkumulerede overdækning på 
dagrenovationsordningen, som forventes ultimo 2018 at være på 2,5 mio. kr. Omkostningerne 
til beholdere (7,1 mio. kr.), samt indkøb og førstegangslevering af bioposer og biospande (1,6 
mio. kr.) løber samlet op i 8,7 mio. kr. Det betyder, at der skal optages lån for 6,2 mio. kr. til 
at dække omkostningerne. Der er i taksterne indregnet en afskrivningsperiode på 10 år og en 
forventet renteomkostning på 2%. 
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Omkostningerne til ordningen er på 17,4 mio. kr., hvilket udgør takstgrundlaget til de mange 
forskellige takster, der findes i ordningen.  
De mest repræsentative takster (86%) for kommunens husstande fremgår nedenfor: 
 

Mad - og restaffald, kr. inkl. moms 2018 2019 Udvikling 
190 liter beholder (2-delt), 14. dags tømning 850 921 71 
240 liter beholder (2-delt), 14. dags tømning 1.050 1.070 20 

 
Genbrugsordning (MGP (metal, glas og hårdt plast) og papir/småt pap): 
Beholderindkøbet på 7,1 mio. kr.  foretages i 2019, og dækkes fuldt ud af den akkumulerede 
overdækning på MGP og papir/småt pap, der ultimo 2018 forventes at være på 9,4 mio. kr. 
Det betyder, at der, efter finansiering af beholderne, er 2,3 mio. kr. tilbage, som tilbagebetales 
til forbrugerne over 3 år (2019-2021) og nedskriver taksten i perioden med 53 kr. årligt. Det 
betyder dermed også, at taksten forventes at blive 53 kr. dyrere fra 2022 og fremadrettet. 
 
Omkostningerne til ordningen er på 5,3 mio. kr., hvilket fratrukket tilbagebetaling af overdæk-
ningen på 776.000 kr. udgør takstgrundlaget på 4,5 mio. kr. Der er 16.917 husstande i Faxe 
kommune, hvilket resulterer i en takst på 265 kr. ekskl. moms og 332 kr. inkl. moms. 
 
Genbrugspladserne: 
For genbrugspladserne forventes der ultimo 2018 at være en akkumuleret underdækning på 
ca. 2,4 mio. kr. Underdækningen nedbringes løbende over de næste 3 år og forventes udlignet 
helt i 2021. Afledt heraf forventes taksten af falde med 47 kr. årligt til og med i 2021 og alt 
andet lige holde det niveau fremadrettet. 
 
Omkostningerne til genbrugspladserne består af 824 kr. pr. husstand til AffaldPlus, i alt 14,1 
mio. kr., samt administrationsomkostninger på 1,6 mio. kr., i alt 15,7 mio. kr. Taksten bliver, 
inkl. nedbringelsen af underdækningen, således 976 kr. ekskl. moms og 1.221 kr. inkl. moms. 
 
Opsummering: 
En familie med enten en 190 liters eller en 240 liters beholder med 14 dages tømning vil op-
leve en samlet prisstigning på henholdsvist 108 kr. og 57 kr. inkl. moms. 

Husstand 190 liters beholder, inkl. moms 2018 2019 
Udvik-
ling 

190 liter beholder (2-delt), 14. dags tømning 850 921 71 
Genbrugsordning (metal, glas, hårdt plast, papir og småt pap) 190 332 142 
Genbrugspladser 1.325 1.221 -104 
Årlig udvikling i samlet takst 2.365 2.473 108 

    

Husstand 240 liters beholder, inkl. moms 2018 2019 
Udvik-
ling 

240 liter beholder (2-delt), 14. dags tømning 1.050 1.070 20 
Genbrugsordning (metal, glas, hårdt plast, papir og småt pap) 190 332 142 
Genbrugspladser 1.325 1.221 -104 
Årlig udvikling i samlet takst 2.565 2.622 57 
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Erhvervsordning: 
AffaldPlus administrerer erhvervsordningen for Faxe Affald A/S.  
Taksten for 2019 er beregnet til 266 kr. ekskl. moms, hvoraf Faxe Affalds andel af administra-
tionsgebyr er 136 kr. ekskl. moms. Den samlede takstberegning, herunder Faxe Forsynings 
andel fremgår af bilag 6e 
 
Takstblad for farligt affald (fra Alfa Specialaffald) som kommunen jf. affaldsbekendtgørelsen 
skal godkende, er desuden vedlagt til orientering i bilag 6f. 


