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 Økonomi for henteordningen 
 

På baggrund af udbudspriserne fra madaffaldsordningen og de øvrige udgifter til etableringen af 

madaffaldsordningen er der lavet et overslag på etableringsudgiften og driftsudgiften for model 1, 2A 

og 2B for henteordningen. Udgifterne for model 2B afhænger af antallet af ekstra kuber, som beregnes 

med en GIS-analyse. Kørslen af GIS-analysen var ikke færdig ved deadline for dagsordenen, resultatet 

for model 2B præsenteres derfor på udvalgsmødet.  

I driftsudgiften er ikke medtaget tømningen af farligt affald ordningen, da den konkrete udformning 

endnu ikke er på plads. Det skal understreges, at de reelle udgifter først kendes, når udbud på 

beholdere, tømning for henteordningen og affaldsbehandlingen er gennemført. 

 

  Model 1  Model 2A Model 2B 

Genanvendeligt affald, 
total 

ca. 26 mio. kr. ca. 20 mio. kr. 
afventer 

beregning 

Farligt affald, total 
ca. 4 mio. kr. ca. 4 mio. kr. ca. 4 mio. kr. 

Etablering i alt 
ca. 30 mio. kr. ca. 24 mio. kr. 

afventer 
beregning 

Genanvendeligt affald 
pr. husstand 

ca. 800 kr. ca. 600 kr. 
afventer 

beregning 

Farligt affald                  
pr. husstand 

ca. 130 kr. ca. 130 kr. ca. 130 kr. 

I alt pr. husstand 
ca. 930 kr. ca. 730 kr. 

afventer 
beregning 

Tabel 1. Oversigt over anslået udgifter eksklusiv moms til etablering af henteordningen for model 1, 

2A og 2B. 
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 Model 1 Model 2A Model 2B 

Henteordning       

Metal + Glas, behandling 34 - - 

Papir + Pap, behandling -38 -38 -38 

Plast + Drikke- og fødevarekartoner, behandling 135 - - 

Metal + Plast + Drikke- og fødevarekartoner, behandling - 144 144 

Glas fra kuber, behandling - 0 0 

Tømning af spande 505 369 369 

Vedligehold af spande 16 14 14 

Tømning af glaskuber - 13 
afventer 

beregning 

Vedligehold af glaskuber - 0,58 
afventer 

beregning 

Henteordning total 652 502 
afventer 

beregning  

Genbrugspladsgebyr    
Takst pr. 2021 782 782 782 

Reduktion af tømning af og mængder på miljøstationerne -3 -3 -3 

Reduktion af mængderne på genbrugspladserne 24 24 24 

Reduktion af afhentninger på genbrugspladserne -19 -16 -16 

Genbrugspladsgebyr total 784 787 787 

Total Henteordning og Genbrugsgebyr ca. 1.440 ca. 1.290 
afventer 

beregning  
Tabel 2. Årlig udgift ekskl. moms pr. husstand for standardløsningen i model 1, 2A og 2B. 

I tabel 2 er der også lavet en overslagsberegning på ændringen i genbrugsgebyret som følge af den 

ændret drift af miljøstationer og genbrugspladser i model 1, 2A og 2B. Der er udelukkende regnet på 

de økonomiske ændringer ved, at der ikke længere er en kørsel af og udgift/indtægt til 

affaldsbehandling af affaldstyperne fra henteordningen på miljøstationerne og genbrugspladserne. Der 

vil også være en afledt effekt på de øvrige aspekter af driften, men det skal først undersøges nærmere, 

før der kan siges noget konkret om dette. Dette vil være en del af den proces med at udarbejde en 

samlet opdateret affaldsløsning for genanvendeligt affald i kommunen på tværs af henteordninger, 

miljøstationer og genbrugspladser, der i henhold til tidsplanen skal igangsættes efter sommerferien. 

 

Affaldsområdet er et brugerfinansieret område. Det betyder, at finansiering af etableringen af 

henteordningen skal ske via fondene under renovationsområdet. Der er idag to fonde på området, for 

henholdsvis dagrenovation og genbrugspladser.  

Det forventes, at der skal etableres en ny fond for henteordningen, det vil sige at der skal oprettes en 

ny takst for henteordningen. 

Fremadrettet vil borgerne således blive opkrævet tre takster: 

 For mad-/restaffaldsordningen 

 For henteordningen 

 Genbrugsgebyret (dækker driften af genbrugspladser og miljøstationer) 

Renovationsområdet er takstfinansieret, og skal derfor ”hvile i sig selv”, hvilket betyder, 

at takstfastsættelsen skal sikre en balance på sigt for alle tre fonde – der kan spares op til 
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kommende anlægsinvesteringer, men ellers skal taksterne fastsættes efter, at det netop ”hviler i sig 

selv". 

Der er ikke noget til hinder for, at fonden for henteordningen kan stå i gæld til kommunekassen over 

en årrække, blot takststrukturen bliver tilrettelagt efter, at der på sigt kommer balance. 

De to eksisterende fonde for henholdsvis dagrenovation og genbrugspladser, har i dag et samlet 

tilgodehavende hos kommunekassen på ca. 23 mio. kr.  

Det vil derfor være nødvendigt fremover at regulere taksterne, så der kommer balance på sigt gennem: 

 Sænkning af taksterne for mad-/restaffaldsordningen og genbrugspladserne 

 Opkrævning af takst for henteordningen 

Der skal derfor tages stilling til takststrukturen ved kommende budgetlægninger og dermed ved 

fastlæggelsen af taksterne for 2022.  
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