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1. Meddelelser Teknisk Udvalg december 2011
Sagstype: Åben
Type:
Teknisk Udvalg M
Sagsnr.: 10/30086

Bilag:
1 Åben SAMLET Budgetbemærkninger 2012-2015 (Efterår)

2673874/11
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2. Anlægsbudget for 1. etape af cykelringen
Sagstype: Åben
Type:
Teknisk Udvalg I
Sagsnr.: 09/276

Sagsfremstilling
Byrådet har 15-02-2011 godkendt, at Høje-Taastrup Kommune overfor Vejdirektorartet forpligter sig til at afholde udgifter på i alt 3 mio. kr., som betingelse for at opnå støttemidler på i alt
2 mio. kr. til 1. etape af cykelringen. Udgifterne er en betingelse for at opnå det løbende tilskud fra Vejdirektoratet, jf. aftalen om tilskud fra Vejdirektoratets pulje til cykelstiprojekter.
I denne mødesag indstilles anlægsbudget med rådighedsbeløb samt finansieringsforslag til
kommunens egenfinansiering godkendt.
Økonomi

Nedenfor er anlægsbevillinger samt finansieringsforslag for 1. etape af cykelringen opstillet.
Anlægsbudget for 1. etape af cykelringen
(kr)
Anlægsbevilling
Indtægtsbevilling til puljestøtte fra
Vejdirektorartet
Egenfinansiering

Finansieres af mindreforbrug i 2011 på
anlægsprojektet Renovering af broer
ved Høje-Taastrup Station

2011

2012

2013

833.333

2.083.333

2.083.334

5.000.000

-333.333

-833.333

-833.334

-2.000.000

500.000

1.250.000

1.250.000

3.000.000

-500.000

Finansiering er indarbejdet i anlægsrammen for budget 2012

-1.250.000

Finansieres indenfor anlægsbudgetpuljen ”ikke disponeret” i 2013
Rest egenfinansiering

I alt

-1.250.000
0

0

0

Retsgrundlag
Ingen bemærkninger.
Politik/Plan
Ingen bemærkninger.
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Information
Ingen bemærkninger.
Høring
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Administrationen vurderer, at kommunens egenfinansiering på 500.000 kr. i 2011 til cykelringen kan finansieres af et tilsvarende forventet mindreforbrug i 2011 på anlægsprojektet Renovering af broer ved Høje-Taastrup Station.
Egenfinansieringen i 2013 på 1.250.000 kr. kan finansieres fra en ikke disponeret anlægspulje i
2013 på 18,4 mio. kr., som er indarbejdet i Anlægsoversigten for budget 2012-2015. Den ikke
disponerede pulje i 2013 udgør herefter 17,1 mio. kr.
Andre relevante dokumenter

Finansiering af 1. etape af cykelringen, dok. nr. 2061437/11
Indstilling
Administrationen indstiller, at
der gives en samlet anlægsbevilling på 5 mio. kr. til etablerig af 1. etape af cykelring
fordelt med rådighedsbeløb på 833.333 kr. i 2011, 2.083.333 kr. i 2012 og 2.083.334
kr. i 2013. Samtidig indstilles, at rådighedsbeløbet for 2011 frigives.
2. der gives en indtægtsbevilling til puljestøtte fra Vejdirektoratet på 2 mio. kr. fordelt
med rådighedsbeløb på 333.333 i 2011, 833.333 kr. i 2012 og 833.334 kr. i 2013.
Samtidig indstilles, at rådighedsbeløbet for 2011 frigives.
3. nettoudgiften på 0,5 mio. kr. i 2011 finansieres af mindreforbrug i 2011 på anlægsprojektet Renovering af broer ved Høje-Taastrup Station.
4. nettoudgiften på 1,25 mio. kr. i 2013 finansieres indenfor anlægsbudgetpuljen ”ikke disponeret” i 2013.

1.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 29-11-2011
Sag nr. 2
Anbefales.
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3. Frigivelse af omklassificeret anlægsmidler 2011
Sagstype: Åben
Type:
Tekniks Udvalg I
Sagsnr.: 11/30536
Sagsfremstilling
Byrådet har 30-08-2011 i forbindelse med 3. Tekniske budgetopfølgning 2011 for Økonomiudvalget godkendt en omklassificering af budgetter fra drift (servicerammen) til anlæg.
Omklassificeringen på 2 mio. kr. er foretaget i forbindelse med finansiering på skoleområdet
vedr. fusionsprocessen.
Budgettet vedr. Vejvedligeholdelse m.v.(Broer tunneller mv.) er omklassificeret med 1 mio. kr.
og budgettet vedr. belægninger m.v. (Vejbelægninger – reparation, renovering) er omklassificeret med 1 mio. kr. til anlæg.
I denne mødesag indstilles de omklassificerede anlægsmidler frigivet til projekter til renovering
af vejbelægning og vejbygværker samt renovering af broer, tunneller m.v.
Det bemærkes, at frigivelsen af midlerne ikke vil medføre et yderligere forbrug. Frigivelsen er
nødvendig for at midlerne rent regnskabsteknisk kan medregnes i Driftsbyen regnskab for
2011, således at der kan opnås balance.
Økonomi
Ingen bemærkninger.
Retsgrundlag
Ingen bemærkninger
Politik/Plan
Ingen bemærkninger
Information
Ingen bemærkninger.
Høring
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Anlægsmidler skal principielt frigives af Byrådet før midlerne anvendes.
Andre relevante dokumenter
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Administrationen indstiller, at der frigives 2 mio. kr. til projekter til renovering af vejbelægning
og vejbygværker samt renovering af broer, tunneller m.v.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 29-11-2011
Sag nr. 3
Anbefales.
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4. Ændring af vedtægt for Vestforbrænding
Sagstype: Åben
Type:
Teknisk Udvalg I
Sagsnr.: 11/30645
Sagsfremstilling
Vestforbrænding har ved brev af 11-11-2011 anmodet om godkendelse af ændring af I/S Vestforbrændings vedtægt til ikrafttrædelse pr. 01-01-2012.
Til godkendelse i henhold til § 17 i Vestforbrændings nugældende vedtægt har Vestforbrænding fremsendt forslag dateret 01-09-2011. Forslaget er godkendt af Vestforbrændings bestyrelse på bestyrelsesmøde nr. 375 den 07-09-2011.
Vestforbrændings nugældende vedtægt er fra 1. januar 2007. I mellemtiden er Rudersdal
Kommune udtrådt, og Statsforvaltningen Region Hovedstaden har i den forbindelse henstillet,
at der foretages nogle yderligere ændringer i vedtægten. Hertil kommer, at i forbindelse med
Vestforbrændings køb af transmissionsledningen fra Hillerød til Farum og Værløse vil denne
nye aktivitet ikke være omfattet af Vestforbrændings formålsparagraf. Desuden har Københavns Kommune ændret oplandsgrænserne mellem Amagerforbrænding og Vestforbrænding.
Det er derfor nødvendigt at ændre vedtægten nu. Vedtægtsforslaget er udarbejdet inden for
Vestforbrændings nuværende juridiske rammer, og indeholder alene de helt nødvendige ændringer. Ændringerne er markeret med rødt i dokument 2667406/11
Alle øvrige bestemmelser i vedtægten fra 1. januar 2007 er uændrede.
Økonomi
Ingen bemærkninger.
Høring
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Administrationen vurderer, at de ønskede ændringer af vedtægten er nødvendige og at de ikke
har betydning, hverken økonomisk eller administrativt for Høje Taastrup Kommune.
Andre relevante dokumenter
Vedtægtsændringer pr. 1. januar 2012 (2667406/11)
Anmodning om godkendelse af vedtægtsændringer for Vestforbrædning I/S (2670410/11)
Indstilling
Administrationen indstiller, at Høje Taastrup kommune godkender forslag til revision af Vestforbrændings vedtægt dateret 1. september 2011.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 29-11-2011
Sag nr. 4
Anbefales.
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5. Nyt Regulativ for husholdningsaffald for Høje-Taastrup Kommune
Sagstype: Åben
Type:
Teknisk Udvalg I
Sagsnr.: 10/15812
Sagsfremstilling
I henhold til affaldsbekendtgørelsen skal Byrådet udarbejde og vedtage et nyt regulativ om
ordninger for affald produceret af husholdninger i kommunen.
Teknisk Udvalg vedtog 07-09-2010 at sende et forslag til ”Regulativ for husholdningsaffald i
Høje-Taastrup Kommune” i offentlig høring med henblik på, at regulativet kunne træde i kraft
senest 01-01-2010.
Miljøministeren har efterfølgende udsat fristen for endelig vedtagelse af det nye husholdningsaffaldsregulativ til 01-01-2012.
Byrådet skal ved udarbejdelse af nyt husholdningsaffaldsregulativ anvende et fælles nationalt
paradigme (standardregulativ), der er fastsat som bilag til affaldsbekendtgørelsen.
Miljøministeren bekendtgjorde 07-03-2011 en ny affaldsbekendtgørelse. Den nye bekendtgørelse indeholder enkelte ændringer i paradigmet for husholdningsaffaldsregulativer.
Som følge af den ændrede affaldsbekendtgørelse er det nødvendigt at ændre det forslag til
”Regulativ for husholdningsaffald i Høje-Taastrup Kommune”, der var i offentlig høring i efteråret 2010, således at regulativet modsvarer paradigmet.
Administrationen har i forslag til ”Regulativ for husholdningsaffald i Høje-Taastrup Kommune”
konsekvensrettet regulativteksten i henhold til affaldsbekendtgørelsen.
Økonomi
Ingen bemærkninger.
Retsgrundlag
Bekendtgørelse om affald.
Politik/Plan
Ingen bemærkninger.
Information
I henhold til affaldsbekendtgørelsen skal Byrådet offentliggøre kommunens affaldsregulativer i
en national regulativdatabase. Regulativerne træder i kraft dagen efter offentliggørelse i regulativdatabasen.
Administrationen vil på kommunens hjemmeside henvise til regulativerne.
Høring
Forslag til ”Regulativ for husholdningsaffald i Høje-Taastrup Kommune” var i offentlig høring i
perioden 21-09-2010 til 19-10-2010. Der indkom ikke bemærkninger fra offentligheden i høringsperioden.
Vurdering
Administrationen har i forslag til ”Regulativ for husholdningsaffald i Høje-Taastrup Kommune”
konsekvensrettet regulativteksten i henhold til affaldsbekendtgørelsen. Rettelserne er alene
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redaktionelle, og det vurderes derfor ikke, at der er behov for endnu en offentlig høring forinden ”Regulativ for husholdningsaffald i Høje-Taastrup Kommune” kan vedtages endeligt.
Andre relevante dokumenter
Forslag til ”Regulativ for husholdningsaffald i Høje-Taastrup Kommune”, 2679061/11
Indstilling
Administration indstiller, at ”Regulativ for husholdningsaffald i Høje-Taastrup Kommune” vedtages.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 29-11-2011
Sag nr. 5
Anbefales.
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6. Nyt regulativ for erhvervsaffald for Høje-Taastrup Kommune og
fastsættelse af gebyrer for 2012 for virksomheders benyttelse af
genbrugspladser
Sagstype: Åben
Type:
Teknisk Udvalg I
Sagsnr.: 10/15812
Sagsfremstilling
I henhold til affaldsbekendtgørelsen skal Byrådet udarbejde og vedtage et nyt regulativ om
ordninger for affald produceret af virksomheder i kommunen.
Teknisk Udvalg vedtog 07.09.2010 at sende et forslag til ”Regulativ for erhvervsaffald i HøjeTaastrup Kommune” i offentlig høring med henblik på, at regulativet kunne træde i kraft senest
01.01.2011. Miljøministeren har efterfølgende udsat fristen for endelig vedtagelse af det nye
erhvervsaffaldsregulativ til 01.01.2012.
Byrådet skal ved udarbejdelse af nyt erhvervsaffaldsregulativ anvende et fælles nationalt paradigme (standardregulativ), der er fastsat som bilag til affaldsbekendtgørelsen.
Miljøministeren bekendtgjorde senest 07.03.2011 en ny affaldsbekendtgørelse. Bekendtgørelsen indeholder en række ændringer i paradigmet for erhvervsaffaldsregulativer i forhold til den
forrige affaldsbekendtgørelse. Som følge af ændringerne er det nødvendigt at ændre det forslag til ”Regulativ for erhvervsaffald i Høje-Taastrup Kommune”, der var i offentlig høring i efteråret 2010, således at regulativet modsvarer paradigmet. Administrationen har i forslag til
”Regulativ for erhvervsaffald i Høje-Taastrup Kommune” konsekvensrettet regulativteksten i
henhold til affaldsbekendtgørelsen. Der er ikke foretaget andre ændringer i forslaget til regulativ.
En bred kreds af Folketingets partier indgik 01.07.2011 aftale om at ændre de nugældende
regler om virksomheders benyttelse af de kommunale genbrugspladser. I henhold til aftalen
skal virksomhederne fremover aktivt melde sig til hos kommunen for at få lov til at aflevere
erhvervsaffald på genbrugspladsen.
Miljøstyrelsen sendte 18.10.2011 et forslag til ny affaldsbekendtgørelse i høring. Høringsperioden sluttede 08.11.2011. Miljøministeren har endnu ikke bekendtgjort den nye affaldsbekendtgørelse, hvorfor bekendtgørelsens endelige indhold er ukendt.
Administrationen vurderer, at den endelige affaldsbekendtgørelse vil indeholde krav om, at
kommunerne med virkning pr. 01.01.2012 har implementeret en betalingsløsning, så kun de
virksomheder, der benytter genbrugsstationen, skal betale gebyr.
I henhold til høringsforslaget til ny affaldsbekendtgørelse skal kommunerne fremover tilbyde
virksomheder adgang til en kommunal genbrugsplads imod betaling, idet det vil være op til
virksomheden selv at bestemme, om de ønsker at gøre brug af tilbuddet. Kommunerne kan
vælge enten at kræve betaling pr. besøg eller betaling af et årligt abonnement eller kombinationer heraf. Uanset hvilken betalingsordning der vælges, skal det sikres, at der er en nøje
sammenhæng imellem brugen af og betalingen for genbrugspladsen. Den nærmere fastlæggelse af den enkelte kommunes genbrugspladsordning skal i henhold til høringsforslaget ske i de
kommunale affaldsregulativer.
Kommunen er i samråd med Vestforbrænding og selskabets øvrige interessentkommuner ved
at etablere en fællesordning for virksomheders adgang til genbrugspladserne i Vestforbrændings opland.
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Fællesordningen forventes vedtaget af Vestforbrændings bestyrelse 07.12.2011, og vil i så fald
træde i kraft 01.01.2012.
Fællesordningen etableres med henblik på at opnå ens gebyrer for erhvervs adgang til genbrugspladserne i Vestforbrændings opland, samt at opnå en stordriftsfordel for derved at minimere drifts- og administrationsomkostninger for aktiviteter tilknyttet gebyropkrævningen for
erhvervs adgang til genbrugspladserne.
Fællesordningen gør det således muligt for de deltagende kommuner, at få ensartede gebyrprincipper og gebyrer samt et ensartet betalingssystem for alle virksomheder i Vestforbrændings opland, der vælger at tilmelde sig ”genbrugspladsordningen”.
For at imødekomme flest mulige brugeres behov om en retfærdig og rationel løsning bliver der
i 2012 muligt at betale pr. besøg og for et års adgang.
Forslag til ”Gebyrer for 2012 for virksomheders benyttelse af genbrugspladser” er vedlagt som
bilag.
De foreslåede gebyrer dækker virksomhedernes andel af de almindelige omkostninger forbundet med driften og administrationen af genbrugspladserne samt alle omkostninger forbundet
med virksomhedernes betaling. Fordelingen af omkostningerne mellem husholdninger og virksomheder er baseret på en brugerundersøgelse fra sommeren 2010, og den nærmere fordeling
af gebyrerne på de enkelte biltyper er baseret på en brugerundersøgelse gennemført primo
november 2011.
Administrationen vurderer, at de foreslåede gebyrer for virksomhedernes adgang til genbrugsstationen(-erne) i 2012 er kostægte, og at den foreslåede opdeling på typer af køretøjer er
hensigtsmæssig.
Økonomi
I dag har alle virksomheder beliggende i Høje-Taastrup Kommune adgang til kommunens genbrugsplads samt de øvrige genbrugspladser i Vestforbrændings opland. Virksomhederne betaler gebyr for denne adgang på baggrund af nærmere regler herom, der er fastsat i den nugældende affaldsbekendtgørelse. En række brancher og virksomhedsformer er fritaget for at betale
gebyr, men de virksomheder, som formodes at frembringe affald, er gebyrpligtige.
Hovedparten af de gebyrpligtige virksomheder betaler i 2011 kr. 725 ex moms for adgang til
genbrugspladsen. Det er i den nugældende affaldsbekendtgørelse fastsat, at håndværkere og
anlægsgartnere skal betale forhøjet gebyr, idet de typisk benytter de kommunale genbrugspladser mere end øvrige virksomheder.
Ud over ”genbrugspladsgebyret” er alle gebyrpligtige virksomheder også pligtige til at betale et
administrationsgebyr. Administrationsgebyret går til dækning af kommunens udgifter til affaldsplanlægning samt etablering, drift og administration af diverse affaldsordninger, som
kommunen stiller til rådighed for erhverv. Gebyret har samme størrelse uanset virksomhedens
størrelse, branche m.v., og udgør i 2011 kr. 1204 ex moms.
Administrationen vurderer, at den kommende bekendtgørelse vil ændre de kriterier, der fastsætter, hvilke virksomheder der skal betale administrationsgebyr, hvilket vil være betydende
for gebyrets størrelse. Det er dog endnu uklart, efter hvilke kriterier administrationsgebyret
fremover skal fastsættes og opkræves. Administrationen vil når den nye affaldsbekendtgørelse
er bekendtgjort forelægge et forslag til administrationsgebyr til politisk vedtagelse.
I affaldssammenhæng betragtes kommunale institutioner, skoler m.fl. som virksomheder. Af
de kommunale ”virksomheder” er ca. 130 gebyrpligtige efter de nugældende regler. De gebyr-
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pligtige kommunale ”virksomheder” skal i 2011 hver betale kr. 725 ex moms for adgang til
genbrugspladsen, svarende til i alt ca. kr. 95.000 ex moms.
Affaldet fra de kommunale ”virksomheder” til genbrugspladsen bliver primært tilkørt med
Driftsbyens biler efter nærmere aftale mellem Driftsbyen og den enkelte skole eller institution.
Det er uklart, hvordan Driftsbyen fremover vil organisere kørsel af affald fra skoler, institutioner m.fl. til genbrugsstationen, hvorfor det ikke er muligt umiddelbart at anslå, hvor meget de
kommunale ”virksomheder” fremover skal betale i ”genbrugspladsgebyr”.
Med de foreslåede gebyrer for virksomheders adgang til genbrugspladser 2012 svarer den
samlede udgift i 2011 til de kommunale ”virksomheders” adgang til genbrugspladsen til ca.
540 besøg på genbrugspladsen. Der er ved beregningen forudsat, at affaldet tilkøres på en
ladvogn uden trailer samt at betalingen sker pr. besøg. Et eventuelt abonnement vil give den
tilmeldte bil ubegrænset adgang til genbrugspladsen, hvorfor beregningen vil se anderledes ud,
hvis det besluttes at indgå abonnement(er).
Retsgrundlag
Bekendtgørelse om affald.
Politik/Plan
Ingen bemærkninger.
Information
I henhold til affaldsbekendtgørelsen skal Byrådet offentliggøre kommunens affaldsregulativer i
en national regulativdatabase. Regulativerne træder i kraft dagen efter offentliggørelse i regulativdatabasen.
Administrationen vil på kommunens hjemmeside henvise til regulativerne.
Administrationen vil endvidere på kommunens hjemmeside offentliggøre ”Gebyrer for 2012 for
virksomheders benyttelse af genbrugspladser”.
Høring
Forslag til ”Regulativ for erhvervsaffald i Høje-Taastrup Kommune” var i offentlig høring i perioden 21.09.2010 til 19.10.2010. Der indkom ikke bemærkninger fra offentligheden i høringsperioden.
Vurdering
Selvom det endelige indhold af den kommende affaldsbekendtgørelse endnu er ukendt, er det
administrationens vurdering, at bekendtgørelsen vil indeholde krav om, at kommunerne med
virkning pr. 01.01.2012 har implementeret en betalingsløsning, så kun de virksomheder, der
benytter genbrugsstationen, skal betale gebyr.
Administrationen vurderer endvidere, at det ikke kan udelukkes, at det kan blive vanskeligt
både praktisk og juridisk at opkræve gebyrer for virksomhedernes brug af genbrugsstationerne, såfremt kommunen ikke inden 01.01.2012 har implementeret en løsning i overensstemmelse med de kommende regler.
Høringsforslaget til ny affaldsbekendtgørelse fastsætter, at den enkelte kommune kan vælge
enten at kræve betaling pr. besøg eller betaling af et årligt abonnement eller kombinationer
heraf for erhvervs adgang til genbrugspladserne. Det fastsættes endvidere, at den nærmere
fastlæggelse af den enkelte kommunes genbrugpladsordning skal ske i de kommunale affaldsregulativer. Den enkelte kommune har således metodefrihed til at vælge, hvordan virksomhederne skal betale for deres adgang til genbrugspladserne. Det kan fx ske ved opsætning af
bum og vægt eller ved en abonnementsordning, som den nuværende. Dog skal der i alle tilfæl-
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de sikres en nøje sammenhæng imellem virksomhedernes brug af og betalingen for genbrugspladsen.
Almindeligvis er det sådan, at kommunen i de tilfælde, hvor en kommunal affaldsordning kan
organiseres på forskellige måder forinden organiseringen besluttes, skal give offentligheden
mulighed for at udtale sig om den påtænkte organisering. En sådan offentlig høring skal som
minimum vare minimum 4 uger.
Administrationen har ikke ændret beskrivelsen af genbrugspladsordningen i forslag ”Regulativ
for erhvervsaffald i Høje-Taastrup Kommune” i forhold til det forslag til regulativ, der var i høring i efteråret 2010. Der fremgår således ikke eksplicit af forslag til ”Regulativ for erhvervsaffald i Høje-Taastrup Kommune” at der kun er adgang for virksomheder mod betaling.
Der kan stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt genbrugspladsordningen i administrationens forslag til ”Regulativ for erhvervsaffald i Høje-Taastrup Kommune” er tilstrækkelig velbeskrevet
for så vidt angår virksomhedernes adgang til og betaling for benyttelse af genbrugsstationen.
Det kan endvidere stilles spørgsmålstegn ved, om kommunen forinden der kan træffes endelig
beslutning om, hvordan virksomhedernes adgang til og betaling for genbrugspladserne i 2012
skal organiseres, skal høre offentligheden.
Administrationen vurderer dog, at forslag til ”Regulativ for erhvervsaffald i Høje-Taastrup
Kommune” i kombination med forslag til ”Gebyr 2012 for virksomheders benyttelse af genbrugspladser” vil sikre det tilstrækkelige grundlag for opkrævning af gebyrer for virksomhedernes adgang til genbrugspladserne pr. 01.01.2012.
Administrationen vil når den nye affaldsbekendtgørelse forligger vurdere, hvorvidt der er behov
for at ændre beskrivelsen af genbrugspladsordningen i kommunens Regulativ for erhvervsaffald”. Hvis det er tilfældet vil administrationen forelægge en sag til politisk vedtagelse.
Andre relevante dokumenter
Forslag til ”Regulativ for erhvervsaffald i Høje-Taastrup Kommune”, 2679283/11
Økonomiprincipper i fællesordning for virksomheders betaling for adgang til genbrugsstationerne – ”Tilmeldeordningen”, 2668210/11
Indhold i fællesordning for virksomheders betaling for adgang til genbrugsstationerne – ”Tilmeldeordningen”, 2668208/11
Indstilling
Administration indstiller at:
1. forslag til ”Regulativ for erhvervsaffald i Høje-Taastrup Kommune” vedtages, samt
2. ”Forslag til gebyrer for 2012 for virksomheders benyttelse af genbrugspladser” vedtages.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 29-11-2011
Sag nr. 6
Anbefales.
Bilag:
1 Åben Forslag til gebyrer for 2012 for virksomheders benyttelse af genbrugspladser

2673255/11
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