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Budget og takster 2023 – Affald & Genbrug 
 
Generelt 
Affald & Genbrug arbejder målrettet på at opfylde målene fra regeringens ressourcestrategi, samt 
ressourceplanen for Middelfart Kommune. 
 
Genbrugspladser 
Arbejdet omkring den nye genbrugspladsstruktur blev påbegyndt i 2020 og forventes afsluttet i 
2024. I processen omkring den nye genbrugsplads i Ejby og optimering af pladsen i Middelfart 
sættes der fokus på Cirkulær Økonomi som et af de centrale omdrejningspunkter.  
  
Indsamlingsordningerne 
I 4. kvartal 2022 implementeres den nye indsamlingsordning med papir/pap og plast/mad- samt 
drikkekartoner i todelte spande, som erstatning for den nuværende papir/papordning i enkeltrums 
spande. Der indføres også en indsamlingsordning af farligt affald i 4. kvartal 2022, mens 
indsamlingen af ødelagte og slidte tekstiler er udskudt til tidligst 1. juli 2023, dog senest inden 
2025. Fællesbebyggelser med fælles affaldsløsninger får tilsvarende et rums løsninger, så det er 
muligt at sortere alle fraktionerne. I sommerhusområderne er spande ordningen ved at blive 
erstattet med fælles affaldsøer, hvor der ligeledes kan sorteres i alle fraktioner som ved en 
almindelig husstand. Anlægsprojektet med fælles affaldsløsninger i Middelfart midtby fortsættes i 
2023, og ordningen udvides også med enkelte kube og beholderløsninger. 
 
Beregning af taksterne 
Taksterne er beregnet på baggrund af budgettet for 2023. I 2021 indførte Affald & Genbrug en ny 
takstberegningsmodel, hvor der i henhold til den seneste forvaltningsrevision på affaldsområdet er 
foretaget en revideret omkostningsfordeling jf. revisionens henstilling, hvorved nogle takster er 
opjusteret, mens andre er nedjusteret. For at minimere den årlige stigning på taksterne reguleres 
taksterne over en 4-årig periode. 
 
I 2021 blev taksterne for husstandsindsamling af genanvendelige materialer reguleret. I 2022 blev 
taksterne for husstandsindsamling af mad- og restaffaldet reguleret i henhold til den nye 
beregningsmodel. I 2023 og 2024 reguleres grundgebyret, som dækker over den generelle 
administration samt genbrugspladserne. 
 
Udover regulering af grundgebyret, reguleres taksterne for husstandsindsamling af mad- og 
restaffaldet samt taksterne for husstandsindsamlingen af genanvendelige materialer også pr. 
årsskiftet i forbindelse med de generelle pris- og lønstigninger.  
 
De øvrige ordninger som først reguleres i 2023 og 2024, oparbejder i 2023 et budgetteret 
underskud på 2,257 mio. kr. Underskuddet der oparbejdes på driften over den 4 årige periode, 
hentes ind igen efter, at den 4 årige periode med takstreguleringer er afsluttet. 
 
Budget og takster er beregnet efter de samme principper som de foregående år, selvom 
Landsskatteretten i 2020 fastslog, at renovationsydelserne til private grundejere er en 
myndighedsopgave og derved ikke må opkræves med moms, som ellers hidtil har været praksis 
landet over. Det er nu Skattestyrelsen, der skal komme med et styresignal til kommunerne, som 
fastlægger omfanget af praksisændringen. Når det endelige styresignal er blevet udmeldt, har 
kommunerne minimum seks måneder til gennemførelsen heraf. Efter en klar opfordring fra 
kommunens revisor EY, afventer vi styresignalet, før vi ændrer på budget- og takstprincipperne. 
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Når det endelige styresignal er blevet meldt ud, opkræves taksterne derefter uden moms. 
Taksterne forventes ikke at falde ret meget i forbindelse med praksisændringen, da der ikke er 
moms på Affald & Genbrugs lønomkostninger.  
 
Taksterne bærer præg af låneoptagelsen til finansiering af Affald & Genbrugs anlægsprojekter. 
Låneafviklingen sker differentieret i forhold til det enkelte anlægsprojekt. Det betyder, at der i 
2021 påbegyndes afvikling af lån vedr. Ny affaldsordning, der blev implementeret i 2020, over 10 
år samt Fælles affaldsløsninger i midtbyen, som afvikles over 15 år. Lånet til de 10 fraktioner, der 
implementeres i 2022, afvikles ligeledes over en 10 årig periode, som påbegyndes i 4. kvartal 
2022. Låneafviklingen vedrørende anlægsprojektet Ny genbrugspladsstruktur samt 
Omlastestationen påbegyndes først i 2024 og afvikles over 22 år frem til 2045. Den samlede 
låneafvikling i 2022 udgør 5,859 mio. kr., der oparbejdes som et overskud. 
 
Selv om der er budgetteret et underskud på drift af ordningerne som finansieres via grundgebyret 
på 2,257 mio. kr., er der i det samlede budget et driftsoverskud på 7,209 mio. kr. Dette overskud 
er rent regnskabsteknisk, da låneafviklingen på 5,859 mio. kr. og afskrivningen af materiel for 
5,609 mio. kr. skal fratrækkes driftsunderskuddet på 2,257 mio. kr., og køb af materiel for 1,974 
mio. kr. samt finansieringen af købet via de årlige afskrivninger på 1,974 mio. kr. skal tillægges 
driftsunderskuddet, jf. tabel 3. 
 
Den øvrige drift er indarbejdet i taksterne efter hvile i sig selv princippet. 
  
Takstsammensætningen for 4. kvartal 2022 bibeholdes i 2023, så takstopbygningen består af fire 
elementer. Grundgebyret som finansierer genbrugspladserne samt generelle administrations-
omkostninger. Husstandsindsamlingen af genanvendelige materialer samt husstandindsamlingen af  
rest- og madaffald som er takseret i forhold til de valgte beholderløsninger og tømmefrekvenser 
samt en takst for husstandsindsamling af farligt affald i røde miljøkasser. 
 
Takstsammenligningen sker med udgangspunkt i taksterne for 2022 samt taksterne for 2023. 
Takstoversigten for Affald & Genbrug for 2023 ses der et udsnit af i tabel 1. De øvrige takster 
fremgår af den samlede takstoversigt for Middelfart Kommune.  
 
Tabel 1: Takstoversigt for dagrenovation (inkl. moms) 2023 

Takst  2023 
 

2022 Ændring i 
% 

Grundgebyr – Husholdninger      
- Standard 1.878,00 1.743,00 7,75% 
- Lille grundgebyr (etageboliger med vandret adskilles BBR 
kode 140 samt sommerhuse der ikke er fast beboet) 1.117,00 

 
983,00 13,63% 

    

Rest- og madaffald    
-14. dags tømning, 110 liter sæk* 1.129,00 1.045,00 8,04% 
-14. dags tømning, 140 liter spand* 1.162,00 1.075,00 8,09% 
-14. dags tømning, 240 liter 2 delt spand 1.262,00 1.174,00 7,50% 
-14. dags tømning, 370 liter 2 delt spand 1.478,00 1.383,00 6,87% 
    
-Deltagelse i offentlig fælles løsning – helårsbeboelse 1.262,00 1.174,00 7,50% 
-Deltagelse i offentlig fælles løsning – sommerhus 974,00 910,00 7,03% 
 

   
-14. dags tømning, 5 m3 nedgravet løsning ejet af 
boligforeningen 12.123,00 

 
10.592,00 14,45% 

-14. dags tømning, 5 m3 kube ejet af Affald & Genbrug 15.048,00 13.517,00 11,33% 
    
Tilvalgsmuligheder:    
-Uge sommertømning, juni – juli – august. 7 tømninger 449,00 452,00 -0,66% 
-Afhentning på standplads, op til 20 m. 26 tømninger 225,00 227,00 -0,88% 
    

Genanvendeligt (obligatorisk)    

- 240 l glas/metal 8. uge + 370 l pap/papir og plast og 
mad- og drikkekartoner 4. uge (standardløsning) 1.110,00 

 
1.054,00 5,31% 

-Deltagelse i offentlig fælles løsning – helårsbeboelse 1.110,00 1.053,00 5,41% 
-Deltagelse i offentlig fælles løsning – sommerhus 796,00 763,00 4,33% 
- Øvrige løsninger afregnes efter anvendt størrelse iflg. 
takstbladet   

 
 

*Gælder kun meget få boliger i Middelfart Gl. Bydel. 
 
 
 



Sammenligning af komplette løsninger:  

Tabel 2 sammenligner priserne for 2022 med priserne for 2023. Her er taget udgangspunkt i to 
standardløsninger og en større kubeløsning: 
 

- Almindelig husstand – 240 liter 2 delt mad/restaffald med 14. dags tømning, 370 liter 2delt 
papir/pap og plast/ mad- og drikkekartoner med hver 4. uges tømning og 240 liter 
glas/metal med hver 8. uges tømning, samt rød kasse til farligt affald. 
 

- Sommerhus – Den nye ordning tilknyttet fællesløsningerne, hvor der også sorteres i 
genanvendelige materialer samt farligt affald i rød kasse. 
 

- Større boligforening med kuber – 40 x lille grundgebyr, 5m3 restaffald 14. dags tømning, 
3m3 madaffald 14. dags tømning, 3m3 papir/pap 4. uges tømning, 3m3 plast/ mad.- og 
drikkekartoner 4. uges tømning, 3m3 glas 8. uges tømning, 3m3 metal 8. uges tømning samt 
40 x farligt affaldsgebyr. 

 
Tabel 2: Takstsammenligning for standardløsninger (inkl. moms) 

Takst  2023 2022 Ændring i % 

Alm. husstand standardløsning 4.350,00 4.071,00 6,85% 
Sommerhus standardløsning 2.962,00 2.756,00 7,47% 
Boligforening – Kubeløsning inkl. grundgebyr 93.964,00 86.548,00 8,57% 
Boligforening – Kubeløsning ekskl. grundgebyr 49.284,00 47.228,00 4,35% 

 
Nedenstående diagram viser den seneste 10 års prisudvikling for en almindelig husstand angivet i 
faste priser i 2023-niveau. Taksten er derfor forskellig fra, hvad husstanden er blevet opkrævet. 
 
Diagram 1: Prisudvikling for en 10-årig periode for standardløsningen inkl. moms (i faste priser) 

 
 
Forklaring til prisudviklingen i perioden 2019 – 2023: 
 
2019/2020: 

- Implementering af ”Ny affaldsordning 6 fraktioner” med husstandsindsamling af mad og restaffald, glas og metal 
samt papir og pap. 

 
2020/2021: 

- Påbegyndelse af låneafvikling vedr. ”Ny affaldsordning 6 fraktioner” og ”Midtby projektet”. 
- Ny takst beregningsmodel som følge af forvaltningsrevision af Affaldsområdet. Reguleringen omfatter her 

ordningen for husstandsindsamling af genanvendelige materialer. 
 
2021/2022: 

- Implementering af ”Ny affaldsordning 10 fraktioner” som er en del af regeringens klimaplan, med 
husstandsindsamling af plast, mad- og drikkekartoner samt farligt affald. 

- Påbegyndelse af låneafvikling vedr. ”Ny affaldsordning 10 fraktioner”. 
- Ny takst beregningsmodel som følge af forvaltningsrevision af Affaldsområdet. Reguleringen omfatter her 

ordningen for husstandsindsamling af mad/restaffald. 
 
2022/2023: 

- Ny takst beregningsmodel som følge af forvaltningsrevision af Affaldsområdet. Reguleringen omfatter her den 
generelle administration samt genbrugspladserne. 

- Kommunerne pålægges fremover et gebyr pr. husstand til Forsyningstilsynet. 
- Store stigninger på energipriser påvirker udgiften til el, gas og diesel i driften, men også priserne på ekstern 

containerkørsel og ekstern tømning af mad/restaffald. 
 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

standart løsning 2.970 2.756 2.792 2.833 2.888 2.777 2.823 3.171 3.412 3.961 4.350
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Budgetforventninger 2023 
De samlede udgifter og indtægter medfører følgende budget for 2023 (minus = overskud): 
 
Tabel 3: Total driftsbudget 2023 for Affald & Genbrug (ekskl. moms) 

Beløb angivet i mio. kr. 2023 priser Udgifter 
2023 

Indtægter 
2023 

Over/Underskud 

Drift af ordningerne 66,794 -66,766 0,028 
Budgetteret underskud  2,257 2,257 
Låneafvikling  -5,859 -5,859 
Afskrivning af materiel  -5,609 -5,609 
Køb af materiel finansieres via 
afskrivninger på mellemværende 

1,974  1,974 

Total for budget 2023 68,768 -75,977 -7,209 

 
Tabel 4: Driftsbevillinger for Affald & Genbrug for budget 2023 – 2026 

Beløb angivet i mio. kr. 2023 priser Budgetår Budgetoverslagsår 

År 2023 2024 2025 2026 

Udgiftsbevilling 68,768 69,000 69,000 69,000 

Indtægtsbevilling -75,977 -80,234 -80,145 -80,055 

Nettobevilling  -7,209 -11,234 -11,145 -11,055 

 
Tabel 5: Anlægsbevillinger for Affald & Genbrug for budget 2023 – 2026 

Beløb angivet i mio. kr. 2023 priser Budgetår Budgetoverslagsår 

År 2023 2024 2025 2026 

Fælles affaldsløsninger i Middelfart midtby 2,5 0,5 0,0 0,0 

Ny genbrugspladsstruktur 6,0 14,5 0,0 0,0 

Nettobevilling  8,5 15,0 0,0 0,0 

 
Tabel 6: Anlægsoversigt for samlede anlægsprojekter 2015-2026 

Beløb angivet i mio. kr. 2023 priser Anslået pris for det 
samlede anlægsprojekt  

Midlertidig omlastestation 3,000 

Ny genbrugspladsstruktur samt omlastestation 90,500 
Ny affaldsordning  51,200 
Fælles affaldsløsninger i Middelfart midtby 19,800 
I alt:             164,500 

 

Beskrivelse af anlæg 2023: 
Ny genbrugspladsstruktur samt omlastestation: 
De to anlægsprojekter ”Ny genbrugspladsstruktur” og ”Omlastestationen” samles fremover til et 
samlet projekt. Middelfart genbrugsplads udvides med en ny haveaffaldsplads, ny indkørsel samt 
CØ-tiltag. I sammenhæng med Middelfart pladsen kommer også den nye omlastestation. 
Omlastestation vil gøre det muligt at omlaste restaffald, organisk affald og genanvendeligt affald. 
Stationen vil opsamle affaldsfraktionerne, og videredistribuere til modtageanlæg, således at der 
opnås en transportoptimering til de forskellige modtageanlæg. Projektet omfatter også den 
kommende nye genbrugsplads i Ejby området, samt ændring af eksisterende små pladser. 
 
Fælles affaldsløsninger i Middelfart midtby: 
I 2023 arbejdes videre med at udvide projektet i Middelfart indre by. 
 
Ny affaldsordning ”de 10 fraktioner”:  
1. oktober 2022 implementeres indsamlingsordning af plast, mad- og drikkekartoner samt farligt 
affald. Den tidligere papir/papbeholder skiftes ud til en todelt beholder til papir/pap og plast/ mad- 
og drikkekartoner, derudover indføres der kasser til indsamling af farligt affald. Projektet ventes 
afsluttes i 2022 
 
Mellemværende med Middelfart Kommune, låneoptagelse og takststigninger  
Primo 2022 har affaldshåndtering et samlet udestående på 3,798 mio. kr. Heri indgår et overskud 
for Vestfyns affalds- og deponeringsanlæg (VAD) på 8,594 mio. kr. for VAD. Affald & Genbrug har 
et udestående på 12,392 mio. kr. primært som følge af anlægsprojekterne, som skal finansieres 
via låneoptagelsen på mellemværendet. 

 

 


