
Faxe Affald A/S 

CVR-nr. 34 08 47 42 

Jens Chr. Skous Vej 1 

4690 Haslev 

Tlf.: 70 26 02 07 

Fax: 56 37 34 99 

post@faxeforsyning.dk 

www.faxeforsyning.dk 

31. august 2022 

 

Bilag 1   

Grundlag for budget og takstberegning for affald 2023 

 

Den eksisterende ordning for mad- og restaffald, som blev etableret i 2019, fortsætter uændret i 2023 – 

bortset fra at mad- og drikkekartoner ikke længere skal lægges i restaffaldet. 

Den eksisterende genbrugsordning, med en beholder til metal, glas og hård plast (MGP) i det store rum 

og papir og småt pap i det lille rum, ændres i efteråret 2022. Fremover skal der lægges hård og blød 

plast samt mad- og drikkekartoner (MDK) i det store rum og fortsat papir og småt pap i det lille rum. Og 

fremover vil den blive tømt hver 2. uge i stedet for hver 4. uge. Desuden vil genbrugsordningen blive 

udvidet med en beholder mere til glas i det store rum og metal i det lille rum. Beholderen vil blive tømt 

hver 8. uge. Overgangen fra den eksisterende ordning og til den nye ordning vil starte den 1. septem-

ber og vil strække sig over ca. 12 uger. 

 

I starten af 2022 blev der indført ordning for farligt affald og for storskrald – herunder også tekstiler.  

 

Hermed vil affaldsindsamlingen i Faxe Kommune være i overensstemmelse med reglerne om sortering 

i 10 fraktioner. 

 

Baggrund for de nye ordninger 

Alle de nye affaldsordninger kommer som et resultat af en folketingsbeslutning tilbage i 2020. Dengang 

vedtog Folketinget, at alle landets kommuner skulle sortere de samme 10 typer affald. Beslutningen 

blev taget i forbindelse med, at man nedsatte et nationalt mål om, at alle kommuner skulle genanvende 

mindst 55 % af vores husholdningsaffald inden 2025.  

 

Herefter er der udført et udrednings- og afklaringsarbejde blandt de seks AffaldPlus-kommuner. Der 

har været kigget på i alt 13 forskellige løsningsmuligheder og været vurderet på konsekvenser i form af 

beholdernes fyldningsgrader, genanvendelsesprocenter, afsætningsmuligheder, arbejdsmiljø og øko-

nomi. På baggrund af denne vurdering var det AffaldPlus-kommunernes Kontaktgruppes enige anbefa-

ling, at der skulle etableres de samme ordninger i alle AffaldPlus-kommunerne.  

 

Faxe Forsynings bestyrelse besluttede på et møde i september 2021, at anbefale Faxe Kommune at ar-

bejde videre med det fælles forslag.  



 

 

Allerede på Faxe Forsynings bestyrelsesmøde i juni 2021 blev det besluttet, at Faxe Forsyning skulle ar-

bejde for at de nye ordninger blev indført så hurtigt som muligt. Derfor besluttede bestyrelsen i novem-

ber 2021 at iværksætte de nye ordninger allerede i perioden fra 15. august til 22. oktober 2022.  

 

Ønsket fra Faxe Forsynings bestyrelse om at iværksætte de nye ordninger så hurtigt som muligt var be-

grundet i både miljø og økonomi, idet begge dele var udfordret med de eksisterende ordninger. Desu-

den var der begyndende leveringsproblemer for både renovationsbiler og affaldsbeholdere, så det blev 

vigtigt at igangsætte processen tidligt for ikke at komme bagud i leveringskøen. Dette har efterfølgende 

vist sig at forsinke mange andre kommuner og forsyninger. 

 

Udgifterne til etablering af ordningerne samt drift i 4 måneder, som ville blive afholdt allerede i 2022, 

uden at de var indregnet i taksterne for 2022, ville blive lagt ud af Faxe Forsyning for først at blive op-

krævet hos borgerne i 2023. Taksterne for 2023 ville så indeholde både udgifter til de nye ordninger i 

hele 2023, men også udgifterne i 4 måneder af 2022. Planen blev vedtaget af bestyrelsen. 

Den øgede driftsudgift i 2022 som følge af de ændrede ordninger er nu estimeret til ca. 2 mio. kr. Hvis 

dette indregnes fuldt ud i taksten for 2023, ville det betyde, at taksten steg med ca. 120 kr. pr. hus-

stand. Faxe Forsyning har dog i stedet valgt at indregne det i taksterne med en tredjedel – ca. 40 kr. - 

for årene 2023, 2024 og 2025, idet det er normal praksis, at underskud/overskud i et år indregnes i de 

efterfølgende tre år.  

Alle anlægsudgifter, som relateres til indkøb, samling og uddeling af den tredje beholder, aktiveres og 

afskrives i 10 år med start i 2023, som også er normal praksis. 

 

Teknik & Miljøudvalget og efterfølgende Faxe Byråd blev i september 2021 orienteret om etableringen 

af de nye ordninger. I denne forbindelse blev der også orienteret om, at taksten kunne forventes at 

stige med ca. 1.000 kr. pr. år inkl. ordningerne for storskrald og farligt affald. 

 

Ændret beregning af taksterne 

Alle affaldstaksterne er i en del år blot fremskrevet inden for en ordning med den samme procent. For 

2023 er der udarbejdet mere kostægte takster inden for den enkelte ordning, idet der er anvendt et IT-

program, der kan håndtere alle udgifterne til alle ordningerne og beregne alle taksterne i forhold til hin-

anden. Der vil derfor på den enkelte takst i år kunne ses større variationer i forhold til tidligere. Til gen-

gæld er den enkelte takst betydeligt mere kostægte. 

I forbindelse med denne beregning er det vurderet, at prisen for en 190 liters mad-/restaffaldsbeholder 

er den samme som for en beholder på 240 liter. Dette skyldes, at den mindre behandlingspris opvejes 

af en større tømningspris, da beholderne skal bankes mere for at få affaldet ud. 

Der er også foretaget en vurdering af, at tømninger i sommerugetømning og sommerhustømning er 

dyrere end den almindelige tømning. Dette skyldes dels, at der er få tilmeldt ordningerne og der derfor 

skal køres langt mellem tømningerne, og at der to gange om året skal laves væsentligt om på ruterne, 

når ordningerne starter og slutter. Dette koster ekstra. Ekstraomkostningen er vurderet til 5 kr. pr. tøm-

ning. 



 

Over-/underdækning 

Affaldsordningerne skal hvile i sig selv hver især. Det betyder, at hvis der opkræves mere i taksten for et 

år, end der er blevet afholdt af omkostninger i samme år, vil der være en overdækning. Denne over-

dækning repræsenterer et beløb, som er opkrævet for meget hos borgerne. Dette beløb skal betales 

tilbage til borgerne i form af tilsvarende lavere takster i de efterfølgende år. På samme måde sker det, 

at hvis der er opkrævet for lidt hos borgerne, vil der være en underdækning. Denne skal så opkræves 

sammen med taksterne i de efterfølgende år. Faxe Forsyning har i en del år anvendt tre år for både til-

bagebetaling af en overdækning til borgerne og opkrævning hos borgerne af en underdækning. Det be-

tyder, at hvert år, når regnskabet for året er færdigt, vil der for den enkelte affaldsordning være enten 

en overdækning eller underdækning, som så opkræves i de efterfølgende tre år – dog først fra året ef-

ter, da over-/underdækningen for det foregående år først kendes i marts. Formålet med at opkræve 

forskellen over tre år er at holde taksterne så stabile som muligt. 

 

Over-/underdækninger er blevet og vil i årene fremover blive en voksende post. Det skyldes, at efter-

hånden som en større del af affaldet bliver genbrugt, vil der indgå salg og behandling af genbrugsmate-

rialer til markedspriser, som svinger meget. Til forskel fra f.eks. priser til forbrænding og tidligere depo-

nering, som er faste priser, der ændres meget lidt over årene.  

 

Forklaring til budgettet for de enkelte ordninger 

Budgettet for de enkelte ordninger, der ligger til grund for takstberegningen for 2023, består i hoved-

træk af følgende (se skema sidst i notatet): 

 

Mad- og restaffald: 

Omkostningerne til ordningen er på 16,1 mio.kr. Takstindtægterne er på 15,7 mio.kr. Der er indregnet 

en tilbagebetaling på 405 t.kr. til reduktion af overdækningen ultimo 2021 samt forventet underdæk-

ning vedr. 2022. 

 

Genbrugsordning (indsamling af plast og MDK og småt pap og papir): 

Omkostningerne til ordningen er på 16,2 mio.kr. Takstindtægterne er på 17,2 mio. kr., idet der er ind-

regnet en ekstra opkrævning på 998 t.kr. til reduktion af underdækningen ultimo 2021 samt forventet 

underdækning vedr. 2022. Taksten for denne ordning er slået sammen med taksten for genbrugsord-

ningen for metal og glas. 

 

Genbrugsordning (indsamling af metal og glas): 

Omkostningerne til ordningen er på 9,7 mio.kr. Takstindtægterne er på 10,7 mio. kr., idet der er indreg-

net en ekstra opkrævning på 1 mio.kr. til reduktion af underdækningen ultimo 2021 samt forventet un-

derdækning vedr. 2022. Taksten for denne ordning er slået sammen med taksten for genbrugsordnin-

gen for plast, MDK, papir og småt pap. 

 

Genbrugsplads (GBP): 



 

Omkostningerne til genbrugspladserne består af 1.030 kr. pr. husstand til AffaldPlus (2023), i alt 18,3 

mio. kr., samt administrationsomkostninger på 228 t.kr., i alt 18,5 mio.kr. Takstindtægterne er på 18,6 

mio. kr., idet der er indregnet en ekstra opkrævning på 50 t.kr. til reduktion af underdækningen ultimo 

2021. Genbrugspladserne drives af AffaldPlus. Taksten er pålagt alle husstande i kommunen. 

 

Storskrald: 

Omkostningerne til indsamlingsordning for storskrald er 1,8 mio.kr. Takstindtægterne er på 2,0 mio.kr., 

idet der er indregnet en ekstra opkrævning på 154 t.kr. til reduktion af underdækningen ultimo 2021. 

Taksten er pålagt alle husstande i kommunen. 

 

Farligt affald: 

Omkostningerne til indsamlingsordning for farligt affald er 520 t.kr. Takstindtægterne er på 942 t.kr. 

idet der er indregnet en ekstra opkrævning på 422 t.kr. til reduktion af underdækningen ultimo 2021. 

Taksten er pålagt alle husstande i kommunen. 

 

I budgettet for genbrugsordningen i 2023 indgår desuden et beløb på 936.000 kr. til AffaldPlus for 

driftsunderskud og kapacitetsomkostninger på MGP-ordningen. I taksten for genbrugsordningen udgør 

beløbet ca. 55 kr.  

 

Takster for 2023 

Der er i taksterne indregnet en 3-årig afviklingsperiode af underdækningen pr. 31/12 2021 samt den 

forventede underdækning i 2022, hvilket betyder, at der afvikles ca. 2,2 mio.kr. årligt i 2023-2025, 

hvoraf 662 t.kr. er den forventede underdækning vedr. 2022, der vil opstå grundet fremrykningen af 

implementeringen af genbrugsordningen. Heraf bliver grundlaget for taksterne på mad- og restaffald 

nedskrevet med ca. 405 t.kr. årligt, taksterne på genbrugsordningen bliver forøget med ca. 2 mio.kr., 

taksterne på genbrugspladserne bliver forøget med ca. 50 t.kr., storskrald bliver forøget med 154 t.kr. 

og farligt affald bliver forøget med 422 t.kr. Desuden indgår der en større forventning til omkostnings-

stigninger i 2023 på grund af den stigende inflation. 

 

Det vil betyde følgende for de mest repræsentative takster blandt kommunens private husstande 

(82%): 

 
*Genbrugsordningen består af både den eksisterende beholder og den nye beholder som uddeles i efteråret. Dvs. den omfatter 

affaldstyperne hård og blød plast, MDK, papir, småt pap, metal og glas. 

 



 

Som det fremgår ovenfor, vil de nuværende takster i alt stige 804-978 kr. inkl. moms i 2023 for de fleste 

husstande i kommunen svarende til en stigning på ca. 21% i forhold til 2022.  

Den primære årsag til takststigningen kan henføres til en stigning i omkostninger til genbrugsordnin-

gen, hvor alle husstande modtager en ekstra beholder og får beholderne tømt oftere. 

 

Taksterne ændres ift. takstberegningen fra 2022 med følgende: 

➢ Mad- og restaffald falder med 13%. Der er for taksterne vedr. 2023 beregnet kostægte priser pr. 

takst – da mad- og restaffald tidligere har genereret en større overdækning, falder prisen.  

➢ Taksten for genbrugsordningen stiger med 1.188 kr. til 2.101 kr. inkl. moms pr. år. Hver hus-

stand modtager en ekstra beholder og den nuværende bliver tømt hyppigere. 

➢ GBP-taksten falder med 81 kr. til 1.299 kr. inkl. moms pr. år., da der ikke tillægges så store ad-

ministrative omkostninger som tidligere. 

➢ Storskrald og farligt affald stiger samlet med 10 kr. til 220 inkl. moms pr. år. 

 

Den endelige stigning i den samlede takst for en almindelig husstand fra 2022 til 2023 vil blive fra 3761 

kr. til 4.565 kr. pr. år inkl. moms, hvilket er en stigning på i alt 804 kr. pr. husstand pr. år inkl. moms. 

 

På samme måde som ved husstande er der beregnet takster til kommunale institutioner fordelt på 

fraktioner og beholdertyper. Taksterne er beregnet ud fra omkostningerne, sådan at disse ordninger 

også hviler i sig selv. 

 

Fra 1. januar kan der indsamles og behandles affald fra erhverv, som i art og mængde ligner det, der 

indsamles fra private husstande. Vi har derfor taget udgangspunkt i at kunne tilbyde de samme ordnin-

ger og de samme beholdere, som vi i øvrigt tilbyder. Til gengæld er der her krav om, at det skal tilbydes 

til markedspris. Dette er af forsyningstilsynet tolket til, at man kan tilbyde det til omkostningen plus et 

overhead. Dette overhead er i takstbladet sat til mellem 4 og 5 %.  


