Miljø- og Energiudvalget

Punkt 7.

Godkendelse af principper for gebyrer for benyttelse af nedgravede containere i
tætbyen
2017-043449
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender principper for gebyrer for
benyttelse af nedgravede containere i tætbyen.
Beslutning:
Godkendt.
Bjarne Jensen, Lasse Frimand Jensen og Rose Sloth Hansen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
I november 2018 etableres de første nedgravede containere til affald i tætbyen jf. Miljø- og Energiudvalgets
beslutning på mødet den 29. juni 2016 (punkt 5). På mødet besluttede Miljø- og Energiudvalget,
at de nedgravede containere til affald skal være en helhedsløsning i det offentlige rum i tætbyen,
at der skal være benyttelsespligt til ordningen for alle husholdninger i det definerede område,
at virksomheder i området skal have benyttelsespligt til ordningen for restaffald, samt
at virksomheder med mindre mængder genanvendeligt affald, som ligger i ejendomme med både
husholdninger og virksomheder, får mulighed for at benytte de nedgravede containere til genanvendeligt
affald (mod betaling).

Miljø- og Energiforvaltningen har efterfølgende arbejdet videre med at implementere nedgravede containere
i det definerede område efter de principper, som Miljø- og Energiforvaltningen ligeledes godkendte på
mødet.
Når der etableres nedgravede containere i det offentlige rum, vil langt de fleste containere (og enkelte steder
sække), som i dag er i baggårdene, kunne fjernes. Der kan dog være steder, hvor virksomheder ønsker at
beholde egen opsamlingsmateriel til genanvendelige materialer, og det vil i så fald blive stående.
På nuværende tidspunkt opkræves gebyrer for restaffald efter antal og størrelse af affaldscontainere, der er
opstillet ved ejendommen/virksomheden. Med de nye nedgravede containere, vil der som udgangspunkt ikke
længere være tilknyttet containerkapacitet til den enkelte ejendom/virksomhed, og gebyrerne skal derfor
baseres på hvor meget affald, der leveres til de nedgravede containerne.
Da de nedgravede containere skal være offentligt tilgængelige, kan der ikke anvendes løsninger, hvor der
registreres, hvor meget affald den enkelte virksomhed leverer (med f.eks. nøglekort). Derfor er de nye
gebyrprincipper for de nedgravede containere baseret på standardgebyrer ud fra, hvor meget affald de
forskellige typer af virksomheder forventes at levere. Virksomheder, der i praksis leverer mere eller mindre
end det forventede, skal meddele dette til Aalborg Renovation for at få tilrettet deres gebyrbetaling.
Den nye gebyrstrukturen er valgt ud fra to kriterier:


Gebyrerne skal repræsentere gennemsnitligt affaldsproduktion for de valgte brancher



Gebyrstrukturen skal være enkel at administrere.

Derfor er der i forhold til virksomheder differentieret i få og brede grupper af virksomheder. Det er erfaringen,
at uanset, hvor detaljeret, der differentieres, vil der alligevel være stor forskel på den enkelte virksomheds
affaldsproduktion, og derfor er det vigtigt, at alle virksomheder skal meddele, hvis gebyret skal ændres i
forhold til deres faktiske affaldsproduktion.
For boliger gælder det ligeledes, at gebyret for benyttelse af de nedgravede containere til restaffald er
baseret på en vurdering af, hvor meget affald de forventes at levere.
Muligheden for at aflevere affald i nedgravede containere er indarbejdet i Aalborg Kommune regulativer for
henholdsvis husholdningsaffald (gældende fra 10. oktober 2016) og erhvervsaffald (gældende fra 4. april
2016).
Fakta om området:
Tætbyområdet omfatter 23.000 boliger samt 5.500 virksomheder, hvoraf


1.400 virksomheder formodes at have affald (betaler administrationsgebyr)



400 virksomheder er i dag tilmeldt indsamling af restaffald og vil fortsat betale efter samme
mængder



1.000 virksomheder forventes derudover omfattet af et nyt standardgebyr for restaffald
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3.500 virksomheder i blandet bolig/erhvervsejendomme tilbydes løsningen for genanvendeligt affald.
Hertil kommer 121 kommunale virksomheder



200 virksomheder blandt disse har i dag en privat affaldsordning



30 af disse virksomheder har private ordninger for fraktioner, som indsamles ved de nye affaldsøer

Restaffald fra private
Gebyr for restaffald opkræves ved ejeren. Det betyder, at mange beboere i dag betaler for afhentning af
restaffald via huslejen. I den nye model er det fortsat ejeren, der opkræves for bortskaffelse af restaffald.
Siden maj 2017 har der været et testområde i Søheltekvarteret, hvor forskellige elementer er blevet afprøvet
og evalueret. Testområdet har dannet basis for det efterfølgende udbud af nedgravede containere til den
resterende del af tætbyen. Rådmanden for Miljø- og Energiforvaltningen godkendte i forbindelse med
testområdet (Miljø- og Energiudvalget blev orienteret om dette på mødet 18. januar 2017), at
tømningsgebyrerne blev fastfrosset på de enkelte ejendomme, så de eksisterende gebyrer/antal tilmeldte
enheder forblev det samme. Det betyder, at ejendommens ejer ikke havde mulighed for at nedmelde
mængden af restaffald, når deres udstyr (containere/sække) ikke længere skulle benyttes.
Dette princip ønskes fastholdt i en midlertidig periode for de enkelte områder, hvor der etableres nedgravede
containere. Det betyder, at tømningsgebyret vil forblive uændret i en kortere periode efter der er etableret
nedgravede containere i et område, og at lejere dermed fortsat betaler for bortskaffelse af restaffald over
huslejen. Fastfrysningen vil følge etableringstakten for nedgravede containere. Efterhånden som et større
afgrænset område er etableret med nedgravede containere, overgår de enkelte ejendomsejere til
opkrævningsmodellen for nedgravede containere, hvorved fastfrysningen ophæves. Der er cirka 23.000
boliger i det samlede område.
På nuværende tidspunkt opkræves gebyret for restaffald efter antal og størrelse af affaldscontainere opstillet
ved ejendommen Efter de nye gebyrprincipper opkræves gebyr for etageboliger ud fra et volumen på 70 liter
pr. bolig pr. uge. Denne mængde er dels baseret på erfaringer fra testområdet med nedgravede containere i
Søheltekvarteret, og dels på baggrund af beregninger af den kapacitet, der er tilgængelig for husstandene i
dag. Det svarer desuden til den mindste mængde, som énfamilieboliger kan have.
Restaffald fra virksomheder
Ordningen gælder for alle virksomheder i tætbyen, som har restaffald.
På nuværende tidspunkt opkræves gebyrer for erhvervsaffald efter antal og størrelse af affaldscontainere,
der er opstillet ved virksomheden. Med de nye nedgravede containere, vil der ikke længere være tilknyttet
containerkapacitet til den enkelte virksomhed, og gebyrerne skal derfor baseres på hvor meget affald,
virksomheden leverer til de nedgravede containerne.
Da de nedgravede containere skal være offentligt tilgængelige, kan der ikke anvendes løsninger, hvor der
registreres, hvor meget den enkelte virksomhed leverer (med f.eks. nøglekort). Derfor er de nye
gebyrprincipper for de nedgravede containere baseret på standardgebyrer ud fra, hvor meget affald de
forskellige typer af virksomheder forventes at levere. Virksomheder, der i praksis leverer mere eller mindre
end det forventede, skal meddele dette til Aalborg Renovation for at få tilrettet deres gebyrbetaling.
Cirka 400 virksomheder har eget udstyr til restaffald pt. Disse virksomheder tilmeldes ordningen med det
antal liter, der svarer til deres aktuelle kapacitet. Disse virksomheder afregner i dag afhentning af restaffald
direkte med Aalborg Forsyning, Renovation.
Virksomheder, der ikke har eget udstyr, men benytter fælles udstyr opstillet i baggårde eller lignende, og
som typisk i dag afregner via huslejen, skal anvende de nye affaldsøer til restaffald. De vil derfor blive
tilmeldt ordningen for restaffald med et standardgebyr, som afregnes med Aalborg Forsyning, Renovation.
Det vurderes, at være ca. 1.000 virksomheder.
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Aalborg Forsyning, Renovation har fået udarbejdet et ”Oplæg til gebyrstruktur for virksomheder i tætbyen
ved benyttelse af nedgravede containere”. Notatet indeholder anbefaling og begrundelse for forslag til
gebyrstruktur for virksomheders benyttelse af den kommende affaldsløsning i Aalborg Kommunes tætby.
Notatet er medsendt som bilag.
Gebyret for restaffald fastsættes efter forventet mængde affald for forskellige typer af virksomheder.
Fastsættelsen er dels baseret på en vurdering af, hvilke virksomheder der er tilmeldt indsamling af restaffald
i Aalborg Kommunes tætby og dels på erfaringer fra tilsvarende gebyrsystemer i København og Odense.
I tabellen nedenfor vises den foreslåede model med udgangspunkt i den beholdervolumen, der stilles til
rådighed for hver virksomhed.
Mængder i liter/virksomhed/uge

0
ansatte

Føde- og drikkevareindustri og restaurationer
150
Institutioner, hoteller, undervisning, hospitaler,
50
læger, tandlæger
Detailhandel, kultur, service, reparation mm.
25
Øvrige virksomheder
25
Mængder i liter pr uge for virksomheder i tætbyen for restaffald

1-4
ansatte

5-19
ansatte

>20
ansatte

300
100

500
150

650
200

50
25

75
50

100
75

De ca. 1.000 virksomheder, der er nye kunder på restaffald, vil blive fordelt på grupperne i ovenstående
tabel ud fra branche og antal ansatte. Aalborg Forsyning, Renovation fortager denne fordeling, som vil være
en starttilmelding. Efterfølgende kan virksomhederne jf. aftale med Aalborg Forsyning, Renovation op eller
nedmelde beholdervolumen, hvis mængderne ikke er passende.
Virksomheder, som ikke har affaldsproduktion, kan søge fritagelse fra gebyret.
Da der er tale om en ny gebyrstruktur baseret på begrænsede erfaringsdata, vil standardgebyrerne, når hele
området er etableret med nedgravede containere blive evalueret for at vurdere, om de svarer til
virksomhedernes brug af ordningerne, og om gebyrstrukturen fungerer i forhold til administration og
opkrævning.
Genanvendelige materialer fra virksomheder – en tilbudsordning
Virksomheder har i dag ikke mulighed for at levere genanvendeligt erhvervsaffald til den kommunale
ordning. Dette ændres med de nedgravede containere, for at understøtte øget sortering til genanvendelse
hos de mindre virksomheder i tætbyen. Desuden har der været interesse blandt nogle virksomheder for at
kunne tilmelde sig denne løsning og dermed spare plads til egne containere.
Virksomhederne i ejendomme med blandet bolig og erhverv tilbydes derfor at benytte de nedgravede
containere til genanvendelige affaldstyper, dvs. papir/pap, plast/metal og glas. Dette tilbud omfatter i alt ca.
3.500 virksomheder i tætbyen. De virksomheder, der ønsker at benytte ordningen, opkræves et
standardgebyr for retten til at aflevere samme mængde og typer af genanvendeligt affald, som de private
boliger. Hvis virksomheder ønsker at aflevere mere affald end en gennemsnitlig etagebolig, skal
virksomheden meddele dette og gebyret forhøjes tilsvarende. Virksomheder kan også vælge at tilmelde sig
løsningen for enkelte fraktioner af genanvendeligt affald.
Økonomi
I forbindelse med behandling af budgetrevision for 2019 på Miljø- og Energiudvalgets møde i november
2018, skal Miljø- og Energiudvalget behandle gebyrer for 2019 efter de nye principper. I forbindelse med
beregningen af gebyrer vil den samlede udgift for brugerne som udgangspunkt være i samme
størrelsesorden som i dag.
Det forventes at der pr.
 1. januar 2019 kan opkræves for genanvendelige materialer fra virksomheder
 1. juli 2019 kan opkræves restaffald for erhverv
 1. juli 2019 kan opkræves restaffald for private
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Bilag:
Oplæg til gebyrstruktur for virksomheder i tætbyen ved benyttelse af nedgravede containere
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