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Renovationstakster 

 

for 

 

Villaer og Parcelhuse 

 

Høje Taastrup / Albertslund 

 

 

 



Formål 

Forklar årsagen til forskellen i hvad et parcelhus 

I de to kommuner betaler for renovation 



Takster 

Høje Taastrup  kr. 1.930 om året 

Albertslund   kr. 4.441 om året 

 

Forskel   kr. 2.511 



Forskellig fordeling af udgifter mellem de 

forskellige typer af husstande 

I HTK betaler alle husstande det samme til 

indsamlingen af papir, glas, pap og storskrald. 

 

I Albertslund betaler den enkelte husstand for 

den ydelse de tilbydes. 

 

 

Forskel   kr. 862 

 



Over/underskud fra tidligere år 

Høje Taastrup: Oparbejdet overskud på 40 mio., 

der tilbagebetales med 5 mio. kr. om året 

 

Albertslund: Underskud på 2,7 mio. kr. der skal 

betales tilbage over 2 år. 

 

 

Forskel   kr. 429 

 



Genbrugsstationen 

Høje Taastrups udgifter til drift af 

genbrugsstation er 12 % højere end Albertslunds 

udgifter. 

 

Der er dobbelt så mange renovationsenheder til 

at betale for genbrugsstationen 

 

Forskel   kr. 361 

 



Udgiftsniveau til indsamling af papir, glas, 

pap, haveaffald og storskrald 

Kan skyldes dårlige priser hos renovatøren fra 

sidste licitation. 

 

Kan skyldes manglende optimering af 

tømningsfrekvenser på diverse containere 

 

 

Forskel   kr. 429 

 



Udgifter til fælles formål 

• Albertslund er Miljøkommune, hvor Høje 

Taastrup er mindre ambitiøs. 

• Ekstra udgifter til blandt andet Green Cities, 

Grønt Regnskab, Grøn dag, Agendacentret, 

forsøgsordninger – samt aktiv i diverse faglige 

netværk. 

• HTK i mindre grad betaler overhead for 

lønudgifter 

 

Forskel   kr. 344 

 



Samlet set 

Fordeling   kr. 862 om året 

Over/underskud  kr. 350 om året 

 

Genbrugsstation  kr. 361 om året 

Udgiftsniveau genbrug kr. 429 om året 

 

Generelle udgifter  kr. 344 om året 

 

I alt    kr. 2.346 om året 



Plan for bedre økonomi 

Detaljeret optælling af alt renovationsmateriel 

=> Bedre data – større sandsynlighed for bedre 

priser ved næste licitation 

 

Optimering af tømningsfrekvenser 

Bedre afsætningsaftaler 

Direkte betaling for ”ringe” containere 

 

 


