Notat

Notat – gebyrer for indsamling af husholdningsaffald 2022
Et foreslag til en ny affaldsplan og til et nyt affaldsregulativ, hvor der lægges op
til implementering af nye sorterings- og indsamlingskrav, er i øjeblikket i høring.
Lige nu er der desuden usikkerhed omkring den fremtidige afregning af moms
for den kommunale indsamling af husholdningsaffald.
Der lægges på den baggrund op til, at fastlæggelse af gebyrer for næste år
udskydes til Kommunalbestyrelsesmødet i december 2021. Hermed bliver der
mulighed for i gebyrfastlæggelsen at tage hensyn til høringssvar og en eventuel
afklaring af spørgsmålet om opkrævning af moms.

Dato: 17. august 2021
Sags nr.: 07.00.00-S29-1-20
Sagsbehandler: Jga

Som orientering følger på denne baggrund det foreløbige oplæg til priser for
næste år.
Ordning
Ordning 1BN:
Rest/mad
beholder ved
husstand

Ordning 2:
3 stk. tokammer
Ordning 3:

2020

2021

2022

Stigning ('21 – '22)

3.439 kr.

3.504 kr.

3.922 kr.

418 kr. (+12%)

3.756 kr.

3.838 kr.

4.362 kr.

524 kr. (+14%)

4.310 kr.

4.365 kr.

5.250 kr.

885 kr. (+20%)

2.531 kr.

2.582 kr.

2.733 kr.

151 kr. (+6%)

2.908 kr.

2.977 kr.

3.015 kr.

38 kr. (+1%)

Stativordning
Ordning 4:
Minicontainere

Ordning 6:
Nedgravede
containere

Det forventes pt. at der til næste år vil være prisstigninger på op til 20 % på
grund af det nuværende driftsunderskud i Ressourceindsamling A/S. En
markedsvurdering skal derfor klarlægge om dette driftsunderskud kan
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reduceres ved i stedet at udbyde opgaven til en privat indsamler. Vurderingen
udføres i efteråret 2021.
For at forbedre skraldemændene's arbejdsmiljø i øvrigt lægges der op til at gøre
skelafhentning obligatorisk for alle relevante ejendomme. Fra 2022 gøres
skelafhentning frivillig, men fra 2023 vil det være obligatorisk. Skelafhentning vil
reducere prisen for den enkelte ejendom med omkring 500 kr.
De enkelte boligområder kan desuden spare i omegnen af 500 kr. om året ved
at fravælge ordningerne for storskrald og haveaffald.
Momssagen
Det vides endnu ikke, hvordan den såkaldte momssag falder ud. Men hvis det
viser sig, at der vil kunne opnås fuld refusion for momsbelagte eksterne
omkostninger, vil dette reducere den enkelte husstands omkostning til
affaldsindsamling med ca. 900 kr.
Det vurderes allerede nu som sikkert, at der ikke fra 2022 skal pålægges moms
på interne udgifter. Dette giver lidt luft i budgettet og der lægges op til, at disse
ekstra ressourcer bruges til ansættelse af en ekstra medarbejder på
genbrugsstationen samt en projektmedarbejder i administrationen.

Prisreducerende forhold:
Skelafhentningsrabat:
Fravalg af storskrald og haveaffald
Momssagen

-500 kr. (Cirka tal)
-500 kr. (Cirka tal)
-900 kr. (Cirka tal)

Ressourceindsamling A/S kommer på grund af deres nuværende
driftsunderskud til at sætte deres priser op med 40 % til næste år. Dette er
regnet ind som en generel prisstigning for alle deres ydelser i ovenstånde
takster.
Ekstra medarbejdere:
I det budget, som de ovenstående gebyrforslag er beregnet ud fra, er der
budgetteret med ansættelse af en projektmedarbejder i forvaltningen (periode
på 2 år) + ansættelse af 1 ekstra medarbejder på genbrugsstationen + 1 ekstra
mand til varetagelse af beholderservice.
Projektmedarbejderen og medarbejderen til beholderservice er nødvendige for
at have mandskabsressourcer nok til at indføre de nye ordninger.
Beholderservice medarbejderen vil være "udgiftsneutral", da denne ressource
kan indarbedes i det nuværende udgiftsniveau for leje af beholdere.
Den ekstra mand til genbrugsstationen skal blandt andet styrke driften af
drivhuset og øvrige direkte genbrugsindsatser samt sikre bedre bemanding (og
dermed kundebetjening) i forbindelse med sygdom og ferie.
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