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1. Genoptagelse Takster 2012 - Renovationstakst, miljø- og 

genbrugsgebyr 

 

Sagsfremstilling 

Det er et krav, at indtægter og udgifter over nogle år skal være i balance (hvile -i-sig-

selv-princippet). Dette princip indebærer, at de økonomiske midler, som kommer 

ind ved brugernes betaling for bortskaffelsen af affald, ikke må være hverken større 

eller mindre end omkostningerne ved at gennemføre håndteringen. Betalingen for 

affaldshåndtering skal således være omkostningsbestemt.  

  

Fastsættelse og opkrævning af gebyrer på affaldsområdet er, jf. 

miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen, byrådets ansvar. Ligeledes er 

det byrådets ansvar, at kontoplanen er indrettet efter Indenrigs- og 

Sundhedsministeriets autoriserede kontoplan og affaldsbekendtgørelsens udvidede 

specifikationskrav til de enkelte ordninger.  

  

Den udvidede specifikationsgrad skal ses i sammenhæng med reglerne for 

kommunernes gebyrfastsættelse, hvor det hidtil har været affaldshåndteringen som 

helhed, der var underlagt ”hvile i sig selv”-princippet, mens det nu er de enkelte 

affaldsordninger hver for sig, der er underlagt princippet.  

  

I forbindelse med Frederikshavn Forsyning A/S’s køb af AVØ A/S den 31. 

december 2010, arbejdes der på en samarbejdsmodel mellem kommunen og 

forsyningen/AVØ, der sikrer, at byrådets ansvar for fastsættelse og opkrævning af 

gebyrer på affaldsområdet iagttages. 

  

Frederikshavn Forsyning A/S har meddelt, at AVØ A/S som datterselskab af 

forsyningen, skal samhandle på samme betingelser som de øvrige datterselskaber i 

koncernen. Det betyder, at AVØ A/S ikke er i stand til at levere et endeligt budget til 

kommunen for 2012, før der foreligger budgetter for alle selskaberne i koncernen - 

november/december 2011. 

  

Idet der ikke er taget stilling til den fremtidige samarbejdsmodel, foreslår 

administrationen i forsyningen (inkl. AVØ), at kommunen fastholder taksterne 

uændret i 2012. 

  

Administrationen i Center for Teknik og Miljø tager forsyningens forslag til 

efterretning.  

  

Erhvervsaffaldsgebyr 

I 2010 blev der indført et lovpligtigt erhvervsaffaldsgebyr for virksomheders adgang 

til genbrugspladserne.  

Fra 2012 er der indgået en ny politisk aftale om at ændre virksomhedernes adgang 

til kommunernes genbrugspladser. Aftalen betyder, at kommunerne får valgfrihed i 

forhold til valg af følgende tilmelde- og betalingsmodeller, herunder kombinationer 

heraf: Abonnements -, klippekort- eller betaling efter vægt. Da aftalen endnu ikke er 

udmøntet i ny affaldsbekendtgørelse og da der ikke er truffet beslutning om 

fremtidig model i Frederikshavn Kommune – udsættes takstfastsættelsen for 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/6620 

 Forvaltning: CTM 
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erhvervsaffaldsgebyret til ultimo 2011.  

  

AVØ A/S’s takstblad for år 2012  

I henhold til vedtægterne for AVØ A/S skal Frederikshavn Kommune godkende 

takster for AVØ A/S. Kommunens godkendelse af AVØ’s takstblad for år 2012 

afventer endelig budget fra forsyningen/AVØ.  

  

Renovationstaksten 2012 

Renovationstaksten skal dække udgifter til indsamling af dagrenovation. Det er 

AVØ A/S, der forestår indsamling af dagrenovation. 

  

AVØ A/S har indgået kontrakt med et privat entreprenørfirma, der udfører 

indsamlingen. I omkostningerne indgår desuden udgifter til sække, forbrænding og 

AVØ’s administration. 

  

For 2012 foreslås følgende renovationstakster  

            

  Takster 

 2012 

Takster 

2011 

Sæk/uge 946 946 

Sæk/sommerhus  545 545 

Sæk 14. dag 576 576 

240 l cont./uge 1.665 1.665 

240 l cont./ 14. dag 946 946 

400 l cont./ uge 2.323 2.323 

400 l cont./14. dag 1.326 1.326 

600 l cont./uge 2.786 2.786 

600 l cont./14. dag 1.593 1.593 

800 l cont./uge 3.505 3.505 

800 l cont./14. dag 1.871 1.871 

Molok pr. tømning 597 597 

Takst for ændring 100 100 

  

Alle takster er ekskl. moms. 

  

Miljø- og genbrugsgebyr 

Boligejere:  

Miljø- og genbrugsgebyret for boligejere (private) dækker AVØ´s omkostninger til 

drift af genbrugspladser, indsamlingsordninger for genbrugsglas og pap og papir 

samt administrationsudgifter. I genbrugspladsernes drift er indregnet udgifterne til 

bortskaffelse af farligt affald samt kommunens udgifter til forbrænding og 

deponering. De samlede udgifter fordeles på de registrerede boliger.  

  

For 2012 foreslås følgende miljø- og genbrugsgebyr for boligejere 

  

  Gebyr 

2012 

Gebyr 

2011 

Lejligheder/helårsboliger 900  900 

Sommerhuse / værelser  650  650 
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Alle takster er ekskl. moms. 

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

1.     nærværende forslag for 2012 til renovationstakster samt miljø- & 

genbrugspladsgebyr for private, anbefales til byrådets godkendelse. 

2.     erhvervsaffaldsgebyret afventer revideret affaldsbekendtgørelse og valg af 

fremtidig model i Frederikshavn Kommune. 

3.     kommunens godkendelse af AVØ’s takstblad for år 2012, afventer endelig 

budget fra forsyningen/AVØ 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 24. august 2011  

Anbefales. 

  

Fraværende: Erik Sørensen 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 31. august 2011  

Godkendt.  

  

 

Supplerende sagsfremstilling 

Renovationstakst, miljø- og genbrugsgebyr  

Bestyrelsen for AVØ A/S har på møde den 29. november 2011 godkendt AVØ A/S’s 

driftsbudget og takstblad for 2012.  

  

AVØ A/S fremsender på den baggrund budget og takst til byrådets godkendelse.  

  

Bestyrelsen anbefaler, at renovationstaksterne nedsættes.  

  

Renovationstaksten 2011  

Udgifterne til AVØ A/S er for 2012 svagt faldende i forhold til 2011, som følge af 

faldende behandlingspriser til forbrænding.  

  

For 2012 foreslås følgende renovationstakster baseret på AVØ A/S´s budget. 

  

  Takster  2012 Takster 2011 

Sæk/uge 920 946 

Sæk/sommerhus  520 545 

Sæk 14. dag 550 576 

240 l cont./uge 1665 1.665 

240 l cont./ 14. dag 920 946 

400 l cont./ uge 2310 2.323 

400 l cont./14. dag 1300 1.326 

600 l cont./uge 2786 2.786 

600 l cont./14. dag 1570 1.593 
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800 l cont./uge 3480 3.505 

800 l cont./14. dag 1850 1.871 

Molok pr. tømning 570 597 

Takst for ændring 100 100 

  

Alle takster er ekskl. moms. 

   

Miljø- og genbrugsgebyr for boligejere 

For 2012 foreslås følgende miljø- og genbrugsgebyr for boligejere 

  

  Gebyr 2012 Gebyr 2011 

Lejligheder/helårsboliger 900 900 

Sommerhuse / værelser  650 650 

  

Alle takster er ekskl. moms. 

  

Behandlingsomkostninger i forbindelse med de 

forskellige ordninger, der er omfattet af miljø- og 

genbrugsgebyret er stort set uændrede. 

Behandlingsprisen til forbrænding vil, som for 

renovationsområdet, være faldende. 

  

Det er nødvendigt med en stigning på miljø- og 

genbrugspladsgebyret, hvis der skal være 

balance mellem indtægter og udgifter, jf. AVØ´s 

budget. Dette skyldes, at AVØ A/S´s 

personaleudgifter er steget væsentligt, som 

følge af fusionen mellem AVØ A/S og 

Frederikshavn Forsyning A/S samt ekstra 

omkostninger for behandling af perkolat. 

  

For at afvikle opsparede midler forslås, at Miljø- 

og genbrugspladsgebyret for boligejere 

fastholdes uændret.  

  

Erhvervs adgang til genbrugspladserne  

AVØ A/S har udarbejdet et oplæg for virksomhedernes adgang til 

genbrugspladserne i 2012. Oplægget er udformet som en 

abonnementsordning.  

  

Kun virksomheder, der har købt adgang til genbrugspladserne, har 

adgang.  

  

Udover de direkte omkostninger forbundet med 

erhvervsvirksomheders adgang til genbrugspladserne, skal der for 

2012 også fastsættes et grundgebyr for erhvervs virksomhedernes 

andel af de omkostninger, som Frederikshavn Kommune har til 

affaldsplanlægning, regulativer, centrale registre, administration af 

erhvervsordninger m.v. samt drift af indsamlingsordning for farligt 

affald (Modtagestation Vendsyssel) 
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Endeligt oplæg omkring virksomhedernes adgang til genbrugspladserne og 

principper for opkrævning af grundgebyr afventer endelig vedtagelse af ny 

affaldsbekendtgørelse. Grundgebyret og endelig ordning forventes fastsat primo 

2012 med opkrævning medio 2012.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

         nærværende forslag til renovationstakster samt miljø- og genbrugsgebyr 

for 2012 samt takster for AVØ A/S fremsendes til byrådet med anbefaling 

om godkendelse.  

         oplæg omkring virksomhedernes adgang til genbrugspladserne og 

principper for opkrævning af grundgebyr genoptages, når den reviderede 

affaldsbekendtgørelse er på plads. Grundgebyret og endelig ordning 

forventes fastsat primo 2012 med opkrævning medio 2012.  

  

 

Bilag 

Bilag AVØ Budget 2012 (dok.nr.128219/11) 

Bilag AVØ Takstblad 2012 (dok.nr.128220/11) 

Bilag - Princip og oplæg fra AVØ - Virksomheders adgang til Genbrugspladser i Frederikshavn 

Kommune (dok.nr.128224/11) 

Bilag - miljø- og genbrugsgebyr (dok.nr.128222/11) 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 

 

Underskrifter: 
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