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Om gebyrberegning og gebyrstørrelser for 2021 og de kommende år
Som følge af især den netop indgåede Klimaaftale for affaldsområdet, vil
beregning og fastsættelse af affaldsgebyrer som udgangspunkt se lidt
anderledes ud end de foregående år. Hertil kommer at erfaringerne fra
implementering af nye affaldsordninger for både én- og flerfamilieboliger
giver anledning til at foretage ændringer i gebyrstørrelserne.
Desuden er der blevet udarbejdet et nyt regneark (COWI) til brug for
gebyrberegning, hvilket i sig selv give anledning til en lidt anderledes
fordeling af omkostningerne og dermed også gebyrstørrelserne.
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Udviklingen i markedspriserne på papir, pap, plast, glas og metal har som
bekendt ikke rigtig været i kommunernes / afsætternes favør de sidste par
år og den generelle tendens til lavere priser – og endnu mere ”negative
priser” – er desværre fortsat, således at der også af denne årsag er behov
for genberegning af affaldsgebyrerne.
Endelig er ændringerne i omkostningsfordeling som følge af bortfald af
erhvervsaffaldsgebyret pr. 1.1.2019 ikke tidligere blevet indarbejdet i
gebyrberegningerne, idet affaldsgebyrerne i det væsentligste er søgt holdt i
ro fra 2019 til 2020.
Alle disse forhold tilsammen gør, at der er et stort behov for at se på
hvordan vi fastsætter affaldsgebyrerne for 2021 og de kommende år.
Nuværende gebyrniveau – enfamilieboliger
Som et udgangspunkt for nedenstående anslåede fremtidige gebyrstigninger
eller fald bør nævnes at de samlede affaldsgebyrer for en ”gennemsnitlig”
husstand med individuel affaldsopsamling (240l mad- og restaffaldsbeholder
og 370l 4-delt beholder) er 2.994 kr./år, excl. Moms og 3.742,50 kr./år, incl.
moms.
Gennemgang af behov for ændringer af de enkelte gebyrtyper på
affaldsområdet
Administrationsgebyret
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Det nuværende administrationsgebyr for helårsboliger er 87,50 kr./år, incl.
moms.
Hidtil er der i administrationsgebyret, som opkræves fra alle boliger, ikke
indregnet de omkostninger, som tidligere blev dækket af
erhvervsaffaldsgebyret. Hvis ikke disse omkostninger skal vedblive at være
”ufinansierede”, vil det være mest nærliggende at indarbejde disse
omkostninger i administrationsgebyret. Dette vil imidlertid medvirke til en
ret væsentlig stigning i administrationsgebyret: Fra de nuværende 87,50 kr.
pr. husstand pr. år til omkring 145 kr. pr. husstand pr. år, incl. Moms.
Det er dog ikke udelukkende omkostningerne til dækning af opgaver på
erhvervsaffaldsområdet, der gør at administrationsgebyret stiger. Det
skyldes også, at der er flere ansatte på affaldsområdet i f.t. tidligere.
Mad- og restaffaldsbeholderne
Der synes ikke at være behov for at ændre på gebyrerne for indsamling af
mad- og restaffald i de 2-delte beholdere, hvorfor disse gebyrer foreslås
uændrede.
Hvad angår gebyrerne for ét-rumsbeholderne til madaffald (flerfamilieboliger
m.v.), så ser det ud til at disse generelt bør sættes ned. Ændringen skyldes,
at der i tidligere beregninger er regnet med for stor gennemsnitlig
fyldningsgrad på disse beholdere. Jo større beholder, jo større behov for at
sætte gebyret ned.
Der synes ikke at være grund til at regulere på gebyrerne for beholderne til
restaffald, hvorfor de foreslås bibeholdt på samme niveau som for 2020.
4-delte beholdere til papir, plast-, glas- og metalemballager
Det nuværende gebyr for de 4-delte beholdere dækker desværre langt fra
omkostningerne til indsamling og behandling af affaldet. Dette skyldes dels
de fortsat faldende markedspriser på de genanvendelige materialer, dels at
der har været / er langt større omkostninger til reparation (primært låg på
370l) af beholderne end forventet.
Hvis gebyret for de 4-delte beholdere skal dække omkostningerne er der
derfor behov for at sætte gebyret væsentligt op, fra de nuværende 462,50
kr. (incl. moms) til ca. 790 kr. (incl. moms).
Øvrige beholdere til tørre genanvendelige materialer
En sammenfatning af behov for ændringer i gebyrer for de øvrige beholdere
til tørre genanvendelige fraktioner (boliger med fælles affaldsopsamling) ser
ud som nedenfor ridset op. Behovet for ændringer i gebyrerne skyldes
pimært 2 faktorer: Ændringen i markedspriserne og den lidt ændrede
fordeling af omkostninger (justering af fyldningsgrader og anden fordeling af
omkostninger til information, administration m.v. mellem de enkelte
beholderstørrelser).
Pap: Behov for stigninger
Papir: Behov for kraftige stigninger
Glas: Behov for små op- og nedjusteringer
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Plast: Behov for nedjustering – jo større beholdere, desto større fald
Metal: Behov for små op- og nedjusteringer
Storskrald og haveaffald
Det nuværende gebyr for storskrald er 237,50 kr., incl. moms.
Hvis de nuværende omkostninger og indtægter på storskraldsordningen skal
svare til hinanden, bør gebyret sættes lidt ned. Det vil imidlertid næppe
være en god idé at sætte det ret meget ned, dels af hensyn til udligning af
det nuværende underskud på ordningen, dels af hensyn til at ordningen
sandsynligvis vil blive en hel del dyrere som følge af udmøntning af
klimaaftalen (krav om eftersortering af storskraldet og højere reel
genanvendelse samt genbrug).
Det nuværende haveaffaldsgebyr er 35 kr., incl. moms. Gebyret dækker pt.
desværre langt fra omkostningerne under ordningen. Dette skyldes bl.a. at
der hidtil ikke er indregnet omkostninger til reparation og afskrivning af
beholderne.
Hvis ordningen skal bibeholdes og gebyret skal svare til omkostningerne er
der brug for at sætte det ret kraftigt op, fra de nuværende 35 kr. til ca. 80
kr., incl. moms.
Det foreslås fremadrettet at fastsætte ét samlet gebyr for storskrald og
haveaffald for de boliger, som er omfattet af begge ordninger. Dette gebyr
vil således blive på omkring 315 kr./år, incl. moms. For de boliger, som kun
er omfattet af storskraldsordningen, vil gebyret ligge i samme
størrelsesorden som det nuværende storskraldsgebyr.
De præcise beløb vil blive forelagt sammen med alle øvrige affaldsgebyrer,
på møde i Klima- og Planudvalget i oktober måned.
Genbrugspladser
Det nuværende gebyr for énfamilieboligers brug af genbrugspladserne er
1.537,50 kr. pr. år, incl. moms.
Der synes ikke at være behov for at ændre på gebyrerne for brug af
genbrugspladserne, selv om det ny gebyrberegningsark kommer ud med en
smule lavere gebyrer end de nuværende. Dels har der i 2020 været ekstra
omkostninger i forbindelse med at ARGO rekvirerede hjælp fra ETK til ekstrabemanding i f.m. genåbning af genbrugspladserne, dels giver klimaaftalen
anledning til ret stor usikkerhed omkring mulighederne for drift af
kommunale genbrugsbutikker fremadrettet – og dermed risikoen for ikke at
kunne få dækket etablerings- og driftsomkostninger i fremtiden.
Farligt affald
Det nuværende gebyr for farligt affald er 7,50 kr. pr. husstand pr. år, incl.
moms. Der er ikke umiddelbart behov for at ændre gebyrstørrelsen før end
der skal implementeres husstandsindsamling af farligt affald, jf. klimaplanen.
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Samlet behov for stigning i affaldsgebyrer for énfamilieboliger, inden
implementering af tiltag fra klimaplan
Hvis ovennævnte behov for stigninger i affaldsgebyrer for énfamilieboliger
lægges sammen vil det betyde en stigning i det årlige gebyr pr. husstand på
omkring 430 kr., incl. moms. D.v.s. en stigning for en gennemsnitlig
husstand fra 3.742,50 kr. til omkring 4.170 kr. incl. moms pr. år.
Forslag om særgebyr for tømning af fejlsorterede beholdere
Forvaltningen foreslår at indføre særgebyr for tømning af fejlsorterede
beholdere til genanvendelige materialer. På denne måde kommer
fællesskabet ikke til at betale for de bebyggelser, som har problemer med at
sortere affaldet rigtigt, og regningen vil kunne sendes til ”forureneren”.
Særgebyret(erne) skal fastsættes som en gennemsnitlig omkostning ved
ekstraordinær tømning af de forskellige typer og størrelser af beholdere, som
restaffald. Den ekstra omkostning til tømning af beholdere (fra 240l til 770l)
beløber sig til omkring 300 kr./beholder pr. tømning, excl moms.
Tømmeomkostningen er stort set den samme for små som for større
beholdere, hvorfor det foreslås at der kun fastsættes ét gennemsnitligt gebyr
for denne ydelse, uanset beholderens størrelse.
Hvis opkrævning af sådanne særgebyrer ikke skal blive en meget
administrativ tung opgave, kræver det, at det er muligt at opkræve
”automatisk” - d.v.s. at opkrævningen ikke skal ske manuelt. Det betyder så
igen, at de tekniske, juridiske og organisatoriske muligheder skal være helt
afklarede, inden vedtagelse af gebyrerne.
Nye, kommende affaldsordninger pr. 1.7.2021 og 1.7.2022, ifølge
klimaplanen
Det foreslås at vente med at fastsætte gebyrer for de kommende, nye
affaldsordninger til 2022.
Det er mest nærliggende at tage fat på indsamlingsordningen for farligt
affald eftersom der ikke er tvivl om at der skal igangsættes en sådan ordning
og eftersom det ikke er muligt/lovligt at indsamle farligt affald sammen med
andre fraktioner – og endelig fordi der er et begrænset antal muligheder for
at tilrettelægge en indsamlingsordning for farligt affald, og
beslutningsprocessen derfor alt andet lige vil kunne gennemføres hurtigere
end for de øvrige indsamlingsordninger, som skal etableres.
Det vurderes, at det ikke vil være ulovligt at indarbejde aftale om indsamling
af farligt affald fra husstande i Køge Kommune som en tilføjelse til den
nuværende aftale med Urbaser, således at indsamling af farligt affald først
vil skulle udbydes med udløb af eksisterende aftale. Urbaser indsamler i
forvejen farligt affald fra husstande i et par af Argos oplandskommuner, og
det vil i praksis være muligt at starte indsamlingen allerede pr. 1. juli 2021
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(hvis ellers regulativændringerne er på plads inden, og det er muligt at
udbyde og indkøbe ”røde kasser” til indsamlingen inden da), idet der p.t. er
ledig vognkapacitet til opgaven.
Affaldsgebyrstørrelser efter implementering af tiltag i klimaplan
Det forventes at der vil blive tale om ret kraftige stigninger i de samlede
affaldsgebyrer, som følge af de nye indsamlingsordninger som kommunerne
er pålagt at implementere pr. henholdsvis 1. juli 2021 (pap, mad- og
drikkevarekartoner og farligt affald) og 1. juli 2022 (tekstiler).
Hvor store stigningerne præcis bliver, vil naturligt afhænge af hvilke
indsamlingsløsninger der bliver mulige jf. lovgivningen, hvad der praktisk
kan lade sig gøre i forhold til bl.a. ARGOs modtagefaciliteter, og hvordan vi
her i Køge Kommune vælger at tilrettelægge indsamlingen.
Det er bl.a. usikkert om det bliver tilladt at indsamle én eller flere af de nye
fraktioner via storskraldsordningen og hvilke sammenblandinger af fraktioner
der bliver mulige både juridisk og praktisk. Et meget usikkert overslag over
ekstra omkostninger til indsamling af pap (énfamilieboliger), kartoner fra
mad og drikkevarer og tekstiler kan være mellem 400 kr. og 800 kr. pr.
husstand, incl. moms.
Der er noget mindre usikkerhed forbundet med at beregne det fremtidige
gebyr for farligt affald fra énfamilieboligerne.
Det mest nærliggende vil som nævnt ovenfor være at vælge at etablere en
ordning med ”røde bokse” ved énfamilieboliger (og ”miljøskabe” ved
flerfamilieboliger), som de fleste andre kommuner har.
En sådan ordning med røde bokse, som indsamles fra énfamilieboliger 4
gange årligt vil koste omkring 125 kr. ekstra pr. husstand, pr. år, incl.
moms.
Samlet set forventes gebyrerne for énfamilieboliger således at stige med et
beløb i størrelsesordenen mellem godt 500 kr. og godt 900 kr. pr. husstand,
som følge af kravene i klimaplanen.
Når lovgivning – eller i hvert fald udkast til lovgivning – foreligger, og der er
sket en afklaring af de praktiske muligheder i regi af ARGO, vil det være
muligt at opstille nogle scenarier for indsamlingsløsninger, hvor man kan
beregne lidt mere præcist på omkostningerne.
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