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1. Meddelelser Teknisk Udvalg 27-03-2012
Sagstype: Åben
Type:
Teknisk Udvalg M
Sagsnr.: 12/467

Sagsfremstilling
Bladet ”Miljø og Energi”, marts 2012

Bilag:
1 Åben Referat af bestyrelsesmøde 26. januar 2012 - Vestforbrænding

66146/12

2 Åben Referat af bestyrelsesmøde 10. februar 2012 - Spildevandscenter Avedøre

66163/12

3 Åben Referat af ekstraord. bestyrelsesmøde den 9. marts 2012 - Spildevandscenter Avedøre

85133/12
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2. 2. tekniske budgetopfølgning 2012
Sagstype: Åben
Type:
ØU, TU, ISU, FKU, SSU I
Sagsnr.: 12/6618
Sagsfremstilling
I 2012 udarbejdes der fire årlige tekniske budgetopfølgninger. De tekniske budgetopfølgninger
fremlægges den forudgående måned for de politiske budgetopfølgninger omhandlende regnskabsprognoser og den økonomiske samt indholdsmæssige opfølgning.
Den tekniske budgetopfølgning forelægges politisk i januar, april, august og november måned.
Formålet med den tekniske budgetopfølgning er at få budgettekniske forhold på plads forud for
budgetopfølgningerne.
De tekniske ændringer kan eksempelvis være:
 Flytning af budget mellem to bevillinger
 Omprioriteringer indenfor bevillingsrammen
 Frigivelse af anlægsramme
 Omprioritering af anlægsramme
 Ændring af takster
Økonomiudvalget
På Økonomiudvalgets område indstiller administrationen følgende tekniske justeringer:
Tabel 1: Tekniske justeringer
Tekst
(kr.)
Lægeerklæring
vedr. offentlige
pensioner
HTK Idræt

Fra
Til
Politik Politik
område område
220
550
770
222

I alt

2012

2013

2014

2015

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-100.800

-105.000

-105.000

-104.000

-104.000

100.800

105.000

105.000

104.000

104.000

0

0

0

0

0

Politikområde 220: Borgerservice og administration
Det foreslås, at konti vedr. lægeerklæringer til offentlige pensionister flyttet fra politikområde
Borgerservice og administration (220) til politikområde Pension og Boligstøtte (550), idet denne placering er mere relevant. Udgifter til lægeerklæringerne finansieres fra budgettet vedr.
tillæg til pensionister.
Politikområde Bygninger og arealer (222)
HTK Idræt
HTK Idræt består af Taastrup Svømmehal, Fløng Svømmehal/idrætsanlæg og Sengeløse
Idrætsanlæg.
Det foreslås, at budgettet til ejendomsudgifter, forsikringer og tekniske installationer for HTK
Idræt på politikområde Fritid (770) under Fritids- og Kulturudvalget omplaceres til politikområde Bygninger og arealer (222) under økonomiudvalget.
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Ejendomme
Forslaget til omplacering vedrørende ejendomsbudgettet skyldes, at opgaver vedrørende ejendomme udføres under Økonomiudvalget, politikområde Bygninger og arealer (222), som derfor
bestemmer opgavens omfang og pris. Efterfølgende udkonteres udgiften til Fritids- og Kulturudvalget, politikområde Fritid (770), som har budgetansvaret, men ingen indflydelse på opgaven.
Forsikringer
Forslaget til omplacering vedrørende forsikringer skyldes, at opgaver vedrørende forsikringer
udføres under Økonomiudvalget, politikområde Bygninger og arealer (222).
Teknisk Udvalg
På området for Teknisk Udvalg indstiller administrationen følgende tekniske justering:
Tabel 2: Tekniske justeringer
Tekst
(kr.)
Økobase Hakkemosen

Fra
Til
Politik Politik
område område
770

2012

2013

2014

2015

2016

-96.000

-99.000

-98.000

-98.000

-98.000

96.000

99.000

98.000

98.000

98.000

330
I alt
0

0

0

0

0

Politikområde Trafik og Grønne områder (330)
Økobase Hakkemosen
Økobase Hakkemosen er en fritidsaktivitet, der er placeret på politikområde Fritid (770) under
Fritids- og Kulturudvalget.
Budgettet vedrørende udendørsarealer håndteres i praksis under Teknisk Udvalg, og det foreslås derfor at flytte disse konti til politikområde Trafik og Grønne Områder (330) under Teknisk
Udvalg.
Institutions- og Skoleudvalget
På Institutions- og Skoleudvalgets område indstiller administrationen følgende tekniske justering:
Tabel 2: Tekniske justeringer
Tekst
(kr.)
Ungdomsskole

Fra
Til
Politik Politik
område område
770
663

2012

2013

2014

2015

2016

100

1.000

1.000

1.000

1.000

-100

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

I alt
0

0

0

0

0

Politikområde Undervisning (663)
Ungdomsskolen
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Indtægtsbudgettet vedr. knallertkørekort er placeret på politikområde Fritid (770), men det
foreslås, at omplacere budgettet til politikområde Undervisning (663), således at indtægtsbudgettet rent administrativt kan placeres under Ungdomsskolen, som udfører opgaven.
Fritids- og Kulturudvalget

Jf. ovenstående tekst under økonomiudvalget, Teknisk Udvalg og Institutions og Skoleudvalget.
Økonomi
Ingen bemærkninger
Retsgrundlag
Ingen bemærkninger
Politik/Plan
Ingen bemærkninger
Information
Ingen bemærkninger
Høring
Ingen bemærkninger
Vurdering
Ingen bemærkninger
Andre relevante dokumenter
Ingen bemærkninger
Indstilling
Administrationen indstiller at,

1. der gives en tillægsbevilling til politikområde Bygninger og arealer (222) på 100.800 kr.
i 2012, 105.000 kr. i 2013 og 2014 og 104.000 kr. i 2015 og 2016, og tilsvarende negative tillægsbevillinger på politikområde Fritid (770).
2. der gives en tillægsbevilling til politikområde Trafik og Grønne Områder (330) på
96.000 kr. i 2012, 99.000 kr. i 2013 og 98.000 kr. i 2014-2016, og tilsvarende negative
tillægsbevillinger på politikområde Fritid (770).
3.

der gives en indtægtsbevilling til politikområde Undervisning (663) på 100 kr. i 2012,
1.000 kr. i 2013-2016. Tilsvarende reduceres indtægtsbudgettet på politikområde Fritid
(770).

4. det foreslås, at konti vedr. lægeerklæringer til offentlige pensionister flyttet fra politikområde Borgerservice og Administration (220) til politikområde Pension og Boligstøtte
(550).
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3. Forslag til gebyr for affaldsadministration for erhverv 2012
Sagstype: Åben
Type:
Teknisk Udvalg I
Sagsnr.: 12/1333
Sagsfremstilling
Til dækning af kommunens generelle administrationsudgifter på affaldsområdet skal kommunen fastsætte og opkræve et gebyr hos de virksomheder, der er beliggende i kommunen. Den
samlede gebyrindtægt skal dække den del af kommunernes omkostninger på affaldsområdet,
der vedrører erhverv. Gebyret skal fastsættes som et gennemsnitsgebyr for alle gebyrpligtige
virksomheder.
Udgangspunktet er, at kommunen skal opkræve gebyr hos de virksomheder som i henhold til
Det Centrale Virksomheds Register (CVR) pr. 01-01-2012 var beliggende i kommunen. Dog må
kommunen ikke opkræve gebyr hos virksomheder:


hvor virksomhedens branchekode fremgår af affaldsbekendtgørelsens bilag 7, og hvor
virksomheden på p-nummeradressen har 0-1 ansatte,



hvor virksomhedens virksomhedsform fremgår af affaldsbekendtgørelsens bilag 8, pkt.
1 og, hvor virksomheden på p-nummeradressen har 0 ansatte, eller bilag 8, pkt. 2 uanset antallet af ansatte samt

 som overfor kommunen dokumenterer, at de har en årlig momsomsætning eller lønsum
på under 300.000 kr. Omsætningen opgøres for det indkomstår, som ligger to år før
gebyråret.
Den fastsatte ”bagatelgrænse” i forhold til virksomhedernes omsætning var i 2011 50.000 kr.
De øvrige undtagelser er ikke ændret i forhold til 2011. Idet ”bagatelgrænsen” er hævet til
300.000 kr. vil der i 2012 være færre gebyrpligtige virksomheder end i 2011.
Administrationsgebyr
Administrationen har foreløbigt beregnet, at ca. 1600 virksomheder umiddelbart er pligtige til
at betale administrationsgebyr i 2012. Beregningen er forbundet med nogen usikkerhed. Til
sammenligning opkrævede kommunen i 2011 administrationsgebyr hos flere end 2200 virksomheder. Erfaringsmæssigt er en række virksomheder forkert registreret i CVR, og virksomhederne vil på den baggrund blive fritaget for at betale gebyr, efter at kommunen har opkrævet gebyret. Ved beregning af forslag til ”Gebyr for affaldsadministration for erhverv 2012 i Høje-Taastrup Kommune” har administrationen derfor lagt til grund, at der i 2012 vil være 1500
gebyrpligtige virksomheder.
Administrationsgebyret skal dække en række forskellige kommunale omkostninger, herunder:



kommunens sagsbehandling i forbindelse med anmeldepligtige jordflytninger,



erhvervsaffaldsområdets andel af kommunens udgifter til drift af de af I/S Vestforbrændings fælleaktiviteter, som ikke vedrører en specifik affaldsordning,



drift af Modtagecenter for farligt affald samt andet beredskab i forhold til farligt affald,



drift af IT-fagsystemer,
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affaldsplanlægning og oplysningskampagner,



vejledning af virksomheder om korrekt affaldshåndtering og konkrete anvisninger af affald,



administration i forbindelse med fastsættelse og opkrævning af gebyret,



Miljøstyrelsens udgifter til drift af national regulativdatabase samt affaldsdatasystem.

I forhold til de to førstnævnte omkostningsområder har administrationen ved beregning af forslag til ”Gebyr for affaldsadministration for erhverv 2012 i Høje-Taastrup Kommune” indarbejdet ændringer i fordelingen af omkostninger mellem husholdninger og erhverv i forhold til
2011.
Hidtil er udgiften til administration af jordflytninger alene blevet finansieret over erhvervsaffaldsgebyret. Da jordflytninger sker i forbindelse med både erhvervs- og boligbyggerier m.v. er
det administrationens vurdering, at udgiften fremover skal fordeles således, at erhverv og husholdninger hver bidrager med 50 procent. Fordelingsnøglen er udtryk for administrationens
skøn over henholdsvis erhvervs og husholdningers andel af kommunens samlede indsats på
området. Både erhvervs og husholdningers andel af udgiften skal finansieres via affaldsgebyrer. Kommunens samlede omkostninger til administration af jordflytninger i 2012 udgør ca.
550.000 kr.
Til dækning af de omkostninger, som ikke vedrører en specifik affaldsordning, fx besøgstjeneste, affaldsplanlægning, bestyrelsesarbejde o. lign., opkræver I/S Vestforbrændings årligt en
takst hos interessentkommunerne. Taksten er 28 kr. pr. indbygger i 2012, hvilket udgør ca.
1,335 mio. for Høje-Taastrup Kommune.
Ved fastsættelse af affaldsgebyrer i Høje-Taastrup Kommune har administrationen de foregående år fordelt omkostningen mellem erhverv og husholdninger med 50 procent til hver. Det er
administrationens vurdering, at erhvervsaffaldsområdet kun belaster I/S Vestforbrændings fællesordninger minimalt, idet langt hovedparten af de opgaver, som finansieres via taksten, vedrører husholdninger. Taksten bør derfor i højere grad end tidligere finansieres af borgerne via
husholdningsaffaldsgebyret. Det er administrationens vurdering, at kun 10 procent af de opgaver, som finansieres via taksten, vedrører erhverv, og administrationen finder derfor, at udgiften skal fordeles med henholdsvis 90 procent til husholdninger og 10 procent til erhverv.
Sammenlignet med den situation, hvor de tidligere benyttede fordelingsnøgler fortsat blev anvendt, betyder den foreslåede ændring, at virksomhederne i 2012 vil blive opkrævet ca.
800.000 kr. mindre. Husholdningerne skal betale tilsvarende mere af de samlede udgifter.
800.000 kr. svarer til ca. 533 kr. pr. gebyrpligtig virksomhed og ca. 36 kr. pr. husholdning.
Administrationens forslag til ”Gebyr for affaldsadministration for erhverv 2012 i Høje-Taastrup
Kommune” indeholder udgifter til administration af kommunens ordninger for henholdsvis indsamling af farligt affald og klinisk risikoaffald. Udgifterne udgør i 2012 49.000 kr. og 34.000 kr.
I henhold til affaldsbekendtgørelsen skal disse administrationsomkostninger fordeles på de enkelte ordninger, således at kun brugere af ordningerne betaler for administrationen heraf. Bestemmelsen blev tilføjet i forbindelse med den seneste ændring af affaldsbekendtgørelsen, som
trådte i kraft 01-01-2012. I/S Vestforbrænding, som administrerer ordningerne på kommunens
vegne, henviser til den korte frist for implementering af bekendtgørelsens bestemmelser og
oplyser, at det i forhold til 2012 ikke er praktisk muligt kun at opkræve administrationsomkostningerne hos brugere af ordningerne. På den baggrund er det administrationens vurdering,
at de omkostninger, der er forbundet med administration af ordningerne i 2012, må fordeles
på alle gebyrpligtige virksomheder, uagtet at ikke alle virksomheder benytter ordningerne.
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Forudsat at ovennævnte fordelingsnøgler anvendes, vurderer administrationen, at de samlede
omkostninger på erhvervsaffaldsområdet i 2012 udgør 1,470 mio. kr. Idet administrationen
vurderer, at 1500 virksomheder er pligtige til at betale affaldsadministrationsgebyr, svarer omkostningerne til ca. 980 kr. pr. gebyrpligtig virksomhed.
Administrationen indstiller derfor, at ”Gebyr for affaldsadministration for erhverv 2012 i HøjeTaastrup Kommune” fastsættes til 980 kr. ex moms. Til sammenligning har kommunen i 2010
og 2011 opkrævet et administrationsgebyr på 1204 kr. ex moms.
Ved beregning af gebyret til 980 kr. pr. gebyrpligtig virksomhed er det forudsat, at der ikke er
gæld, som skal afdrages.
Udligning af underskud
Erhvervsaffaldsområdet havde ved udgangen af 2011 et beregnet akkumuleret underskud på
ca. 8,811 mio. kr. Administrationen forventer, at det er realistisk over tid at inddrive yderligere
i alt 5 mio. kr. i erhvervsaffaldsgebyr for 2010 og 2011. Forudsat at dette skøn er korrekt, har
erhvervsaffaldsområdet ved udgangen af 2011 et reelt underskud på 3,811 mio. kr.
Administrationen forelægger parallelt med dette dagsordenspunkt et dagsordenspunkt, som
omhandler overførsel af omkostninger for i alt 3,572 mio. kr. fra erhvervs- til husholdningsaffaldsområdet for perioden 2008-2011.
Det er ved beregning af administrationens forslag til ”Gebyr for affaldsadministration for erhverv 2012 i Høje-Taastrup Kommune” forudsat, at det besluttes at overføre omkostninger fra
erhvervs- til husholdningsaffaldsområdet i perioden 2008-2011 i henhold til administrationens
indstilling.
Hvis erhvervsaffaldsområdets underskud ikke udlignes på denne måde, skal underskuddet indregnes i administrationsgebyret. Idet erhvervsaffaldsområdet skal hvile-i-sig-selv over en kortere årerække vil det medføre en væsentlig stigning af administrationsgebyret både i forhold til
administrationens forslag til administrationsgebyr 2012 samt de gebyrer, der er opkrævet for
2010 og 2011.
Skæringsdato
I henhold til affaldsbekendtgørelsen kan den enkelte kommune fastsætte en skæringsdato for,
hvornår eventuelle anmodninger om fritagelse for erhvervsaffaldsgebyr senest skal være
kommunen i hænde. Kommunen skal i så fald orientere herom på sin hjemmeside samt på anden måde orientere virksomhederne om skæringsdatoen. Virksomhederne skal have minimum
8 uger, regnet fra det tidspunkt hvor skæringsfristen bekendtgøres, til at anmode om fritagelse.
Administrationen finder det relevant at fastsætte en skæringsfrist for, hvornår virksomhederne
senest skal anmode om fritagelse. Administrationen vurderer, at fristen bør fastsættes 8 uger
efter, at den sidste virksomhed er opkrævet erhvervsaffaldsgebyr 2012. Administrationen vil i
givet fald orientere virksomhederne om skæringsfristen på kommunens hjemmeside samt i det
følgebrevbrev, som udsendes sammen med fakturaerne.
Fritagelser
I henhold til affaldsbekendtgørelsen kan virksomhederne i lighed med tidligere år ansøge om
fritagelse for gebyret. Den enkelte kommune kan vælge at fritage enten enkelte virksomheder
eller hele brancher for at betale gebyr, hvis kommunen kan lægge til grund, at den enkelte
virksomhed ikke har en egentlig affaldsproduktion. Teknisk Udvalg fastlagde i januar 2011 retningslinjer for, hvordan kommunen skal administrere affaldsbekendtgørelsens fritagelsesbe-
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stemmelser. Administrationen vil i forhold til ansøgninger om fritagelse for administrationsgebyr for 2012 administrere i henhold til udvalgsbeslutningen dog med de ændringer, der følger
af den nye omsætningsgrænse på 300.000 kr.
Økonomi
Ingen bemærkninger.
Retsgrundlag
Bekendtgørelse om affald
Politik/Plan
Ingen bemærkninger.
Information
Administrationsgebyret vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside, samt i en informationsannonce, hvori der henvises til hjemmesiden. Informationsannoncen vil blive indrykket i
Lokalavisen Taastrup. Administrationen vil endvidere informere om baggrunden for gebyret på
hjemmesiden samt direkte til den enkelte virksomhed i forbindelse med opkrævning af gebyret.
Høring
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Administrationen vurderer, at de foreslåede ændringer i fordelingen af omkostninger mellem
husholdninger og erhverv er udtryk for en mere reel fordeling af omkostningerne end den hidtidige praksis.
Administrationen indstiller, at de nøgler til fordeling af omkostninger mellem husholdninger og
erhverv, som er anvendt ved beregning af gebyret for 2012 også anvendes med tilbagevirkende kraft for perioden 2008-2011. Dette vil medføre, at der overføres omkostninger for 3,572
mio. kr. fra erhvervs- til husholdningsaffaldsområdet. Beløbet svarer til de omkostninger, som
erhvervsaffaldsområdet i perioden 2008-2011 har afholdt, og som burde være afholdt af husholdningerne. Beslutter Byrådet at følge administrationens indstilling om at overføre omkostninger med tilbagevirkende kraft, betyder det, at husholdnings- og erhvervsaffaldsområdet
hver især har afholdt deres respektive andel af de relevante omkostninger for perioden 20082011.
Andre relevante dokumenter
Affaldsbekendtgørelsens bilag 7, (51171/12).
Affaldsbekendtgørelsens bilag 8, (51172/12).
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Indstilling
Administrationen indstiller, at:
1.

Gebyr for affaldsadministration for erhverv 2012 i Høje-Taastrup Kommune
fastsættes til 980 kr. ex moms.,

2.

Administrationen bemyndiges til at fastsætte en skæringsdato for, hvornår anmodninger om at blive fritaget for erhvervsaffaldsgebyr 2012 senest skal være
kommunen i hænde,

3. Skæringsdatoen fastsættes 8 uger efter, at sidste virksomhed er opkrævet erhvervsaffaldsgebyr for 2012.
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4. Overførsel af omkostninger fra erhvervs- til husholdningsaffaldsområdet i perioden 2008-2011
Sagstype: Åben
Type:
Teknisk Udvalg I
Sagsnr.: 12/1333
Sagsfremstilling
Ved beregning af forslag til ”Gebyr for affaldsadministration for erhverv 2012 i Høje-Taastrup
Kommune” er administrationen blevet opmærksom på, at kommunen de foregående år har
skønnet fordelingen af omkostninger mellem husholdnings- og erhvervsaffaldsområdet skævt.
Den hidtidige praksis har medført, at erhvervsaffaldsområdet har afholdt omkostninger, som
burde være afholdt af husholdningsaffaldsområdet.
På affaldsområdet gælder generelt et forbud mod kryds-subsidiering forskellige brugergrupper
imellem. Administrationen har derfor ved beregning af forslag til affaldsadministrationsgebyr
for erhverv 2012 lagt til grund, at den hidtidige praksis for fordeling af omkostninger mellem
henholdsvis husholdninger og erhverv ændres.
Administrationen finder, at der er grundlag for at omfordele omkostninger mellem husholdnings- og erhvervsaffaldsområdet inden for tre omkostningsområder:
1. kommunens sagsbehandling i forbindelse med anmeldepligtige jordflytninger,
2.

kommunens udgifter til drift af de af I/S Vesforbrændings fællesaktiviteter, som
ikke vedrører en specifik affaldsordning,

3. drift af modtagecenter for farligt affald.
Omfordelingen bør ske med tilbagevirkende kraft i perioden 2008-2011.
01-01-2008 trådte en ændring af Jordforureningsloven i kraft. Med ændringen blev det fastsat,
at al jord fra byzone, som udgangspunkt skal betragtes som lettere forurenet, hvilket medførte, at alle flytninger af jord fra arealer beliggende i byzone skal anmeldes til kommunen. Lovændringen medførte således en voldsom stigning i antallet af anmeldepligtige jordflytninger,
herunder også kommunens tidsforbrug til administration af bestemmelserne om jordflytning.
I perioden 2008-2011 er udgiften til administration af jordflytninger alene blevet finansieret
over erhvervsaffaldsgebyret. Da jordflytninger sker i forbindelse med både erhvervs- og boligbyggerier m.v. er det administrationens vurdering, at omkostningen bør fordeles således, at
erhverv og boliger hver bidrager med 50 procent. Fordelingsnøglen er udtryk for administrationens skøn over henholdsvis erhvervs og husholdningers andel af kommunens samlede indsats
på området. Både erhvervs og husholdningers andel af udgiften skal finansieres via affaldsgebyrer. Kommunens samlede omkostninger til administration af jordflytninger i 2012 udgør ca.
550.000 kr. Omkostningerne har i perioden 2008-2011 været på samme niveau.
Til dækning af de omkostninger, som ikke vedrører en specifik affaldsordning, fx besøgstjeneste, affaldsplanlægning, bestyrelsesarbejde o. lign., opkræver I/S Vestforbrændings årligt en
takst hos interessentkommunerne. Taksten er 28 kr. pr. indbygger i 2012, hvilket udgør ca.
1,335 mio. for Høje-Taastrup Kommune. Kommunen har i perioden 2008-2011 fordelt omkostningen mellem husholdninger og erhverv med 50 procent til hver.
Det er administrationens vurdering, at erhvervsaffaldsområdet kun belaster I/S Vestforbrændings fællesordninger minimalt, idet langt hovedparten af de opgaver som finansieres via tak-
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sten vedrører husholdninger. Taksten bør derfor i højere grad end tidligere finansieres af borgerne via husholdningsaffaldsgebyret. Det er administrationens vurdering, at kun 10 procent af
de opgaver, som finansieres via taksten vedrører erhverv, og administrationen finder derfor, at
udgiften skal fordeles med henholdsvis 90 procent til husholdninger og 10 procent til erhverv.
I/S Vestforbrænding driver modtagecenter for farligt affald, hvor der foregår omlastning og
anden håndtering af farligt affald. Til dækning af de omkostninger, der er forbundet med Modtagecentrets grundydelser opkræver I/S Vestforbrænding en takst hos interessentkommunerne. For 2008, 2009 og 2010 udgjorde taksten henholdsvis 177, 190 og 152 kr. pr. virksomhed
med flere end 1 ansatte, svarende til henholdsvis 254.705 kr., 285.380 kr. og 234.688 kr. for
Høje-Taastrup Kommune. Høje-Taastrup Kommune finansierede i perioden kommunens andel
af de omkostninger, der var forbundet med modtagecentret via erhvervsaffaldsgebyret.
I/S Vestforbrænding ændrede pr. 2011 sin opkrævningsmetode, således at de omkostninger,
der er forbundet med modtagecentrets grundydelser opkræves direkte hos de brugergrupper,
som benytter modtagecentret. For 2011 har husholdnings- og erhvervsaffaldsområdet således
afholdt sin respektive andel af omkostningerne. Dette er dog som nævnt ikke tilfældet for perioden 2008-2010. Hvis den nugældende nøgle til fordeling af de omkostninger, der er forbundet
med modtagecentrets grundydelser benyttes for årene 2008-2010 kan det beregnes, at husholdningsaffaldsområdet burde have afholdt ca. 50 procent af omkostningerne.
Økonomi
Med henvisning til ovenstående finder administrationen, at der er grundlag for at ændre de
nøgler, som har været benyttet til fordeling af udgifter mellem husholdnings- og erhvervsaffaldsområdet i perioden 2008-2011. I tabellen nedenfor oplistes de fordelingsnøgler, som har
været anvendt i perioden 2008-2011 samt administrationens forslag til ændrede fordelingsnøgler.
Administration af jordflytninger

A-afgift

Modtagecenter for farligt
affald

Anvendt fordelingsnøgle i perioden
2008-2011:

Erhverv 100 procent / Husholdninger 0
procent

Forslået fordelingsnøgle for perioden
2008-2011:

Erhverv 50 procent / Husholdninger 50
procent

Anvendt fordelingsnøgle i perioden
2008-2011:

Erhverv 50 procent / Husholdninger 50
procent

Forslået fordelingsnøgle for perioden
2008-2011:

Erhverv 10 procent / Husholdninger 90
procent

Anvendt fordelingsnøgle i perioden
2008-2010:

Erhverv 100 procent / Husholdninger 0
procent

Forslået fordelingsnøgle for perioden
2008-2010:

Erhverv 50 procent / Husholdninger 50
procent

Hvis ovennævnte forslag til fordelingsnøgler anvendes vil det medføre, at der overføres omkostninger for i alt 3,572 mio. kr. fra erhverv til husholdningsaffaldsområdet i perioden 20082011. De relevante omkostninger, fordelt på de enkelte omkostningsområder, fremgår af tabellen nedenfor:
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2008

2009

2010

2011

Total for perioden 20082012

Administration af jordflytninger

255.000

260.000

265.000

270.000

1.050.000

A-afgift

541.523

547.033

514.771

530.880

2.134.207

Modtagecenter for farligt
affald

127.353

142.690

117.344

0

387.387

Total

923.875

949.723

897.115

800.880

3.571.594

Retsgrundlag
Bekendtgørelse om affald.
Politik/Plan
Ingen bemærkninger.
Information
Ingen bemærkninger.
Høring
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Administrationen vurderer, at de foreslåede ændringer i fordelingen af udgifter mellem husholdninger og erhverv er udtryk for en mere reel fordeling af udgifterne end den hidtidige
praksis. Der er således tale om, at erhvervsaffaldsområdet har afholdt udgifter, som burde være afholdt af husholdningerne.
01-01-2008 blev Jordforureningslovens bestemmelser vedrørende anmeldelse af jordflytninger
ændret. Med henvisning til denne ændring foreslår administrationen, at den nøgle, som er anvendt til fordeling af de udgifter, der er forbundet med administration af jordflytninger mellem
henholdsvis husholdninger og erhverv i Høje-Taastrup Kommune ved beregning ”Gebyr for affaldsadministration for erhverv 2012 i Høje-Taastrup Kommune” også anvendes for årene
2008-2011.
I forhold til de omkostninger som vedrører ikke-ordnings-specifikke administration samt driften
af modtagecentret findes der ikke en tilsvarende skæringsdato. Men administrationen foreslår,
at også disse omkostninger omfordeles i samme periode, således at de nøgler, som er anvendt
til fordeling af udgifterne mellem henholdsvis husholdninger og erhverv i administrationens forslag til ”Gebyr for affaldsadministration for erhverv 2012 i Høje-Taastrup Kommune”, også anvendes for årene 2008-2011.
Den foreslåede omfordeling vil medføre, at der i perioden 2008-2011 vil blive omfordelt omkostninger for i alt ca. 3,572 mio. fra erhvervs- til husholdningsaffaldsområdet. Hvis omfordelingen gennemføres vil det medføre, at erhvervsaffaldsområdets beregnede akkumulerede underskud nedbringes fra til ca. 3,811 mio. kr. til 0,239 mio. kr. Husholdningsaffaldsområdets
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beregnede akkumulerede overskud vil tilsvarende blive reduceret fra 44,790 mio. kr. til 41,218
mio. kr. Da omfordelingen alene foregår mellem husholdnings- og erhvervsaffaldsområderne
vil den ikke få betydning for kommunens mellemværende med affaldsområdet som helhed.
Kommunens samlede mellemværende med affaldsområdet vil således være uændret.
Andre relevante dokumenter
Redegørelse for erhvervsaffaldsområdets begegnede akkumulerede underskud, (77015/12).
Indstilling
Administrationen indstiller, at administrationen bemyndiges til at omfordele omkostninger (i alt
3,572 mio. kr.) vedrørende:
1. administration af jordflytninger,
2. ikke-ordnings-specifik-administration (A-afgift),
3. drift af modtagecenter for farligt affald,
i perioden 2008-2011 fra erhvervs- til husholdningsaffaldsområdet.
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