Notat

Til arbejdsgruppe møde den 14. august 2014
Stikord til foreløbigt oplæg til budget og takster for 2015
Budget- og takstforslaget er præget af følgende forhold:
Der er indregnet en ”tilbagebetaling til renovationskontoen” på kr. 1,3 mio. kr.
som blev vedtaget i forbindelse med budgetlægningen for 2014.
Udgifterne er generelt reguleret op med 2,4 %. Udgifterne til Vestforbrænding er
fastlagt i Vestforbrænding’s budget for 2015. Udgifterne til Vestforbrænding til
forbrænding af affald og til drift af genbrugsstationen er på samme niveau som
2014.
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Der har været svagt faldende affaldsmængder de sidste par år – hvilket giver
lavere udgifter til blandt andet storskraldsindsamling.
Der er generelt nogle ikke optimerede indsamlingsfrekvenser (delvist forårsaget
af faldende mængder) – hvilket giver fordyrede indsamlingsomkostninger set i
forhold til mængderne. Det vurderes således, at der må være et besparelses
potentiale for de enkelte boligområder.
Ny prisafregning med renovatøren for haveaffald med grab for parcelhuse giver
lavere indsamlingspriser.
Mulighederne for leje af store containere afskaffes, da de giver
uforholdsmæssig meget administration, og der er ingen umiddelbare
økonomiske ”stordriftsfordele” ved en kommunal ordning på dette område.
Der lægges op til en frivillig udfasning af B – områdernes fælles takst.
Den enkelt ejendom/boligområde vil ikke længere betale én samlet takst for
renovation – men en takst pr. ordning (fælles udgifter, dagrenovation, papir,
glas osv.).
Salg af containere ophører, bortset fra ”Albertslund Stativet”.

Område

Takst forslag 2015:
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Parcelhustaksten er faldet med et par hundrede kr. på grund af billigere
indsamling af haveaffald og storskrald
Generelt øgede udgifter til boligområder med miljøstationer på grund af mere
aktivitet i ordningerne for plastindsamling, elektronikskrot mv.
Containere, der ikke tømmes med et fast interval, vil fremover blive afregnet pr.
tømning – og ikke ud fra en fast pris. Dette giver det enkelte boligområde
incitament til at fylde containere, så meget som muligt.
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Erhvervsaffaldsgebyret stiger 30 % på grund af et væsentlig højere antal
fritagelser og manglende betalinger end budgetteret.
Albertslund Kommune

