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Økonomi og tidsplan vedr. ordning for madaffald

Dette notat forholder sig til den forventede økonomi ved indsamling af madaffald. Desuden skitseres en 
overordnet tidsplan for processen. 

Meromkostningerne til etablering af en ny ordning for madaffald er i.h.t. nedenstående skema ca. 3,5 mio. 
kr. inkl. uforudsete omkostninger på 0,3 mio. kr. Ud over anlæg/opstart kommer årlige meromkostninger 
til drift på ca. 4,85 mio. kr. I summen indgår udgifter til den nuværende forsøgsvise indsamling af bioaffald, 
der gøres til en fast ordning.

Etableringsudgifter, som ventes afholdt i 2018, er på 3,5 mio. kr. Kommunalbestyrelsen hensatte den 31. 
august 2015 et beløb på 4,8 mio. kr. til indførelse af ordning for organisk affald. Det hensatte beløb 
anvendes i 2018 til anlæg/opstart og driftsudgifter. De årlige driftsudgifter vedrører bl.a. indsamling, hvor 
der er behov for to biler til ordningen for madaffald, hvilket danner grundlag for beregningen af 
omkostningerne knyttet til ordningen. 

Derudover er der behov for udskiftning af biler, hvorfor der indkøbes i alt tre biler. For at nedbringe 
støjbelastningen dels fra Frederiksberg Renovations plads på Skellet dels fra indsamlingen i byen og af 
øvrige miljøhensyn foreslås der indkøbt el-biler. De nye biler vil blive brugt til indsamling af restaffald, hvor 
der køres ud allerede fra kl. 5.30. De tre biler koster ca. 3,9 mio. kr. pr. stk., i alt ca. 11,750 mio. kr. Bilerne 
købes af kommunen via en finansiel leasingaftale jf. særskilt bilag til sagen. Finansieringen af indkøbet 
sker ved en effektivisering af driften, hvor der årligt tilvejebringes 1,3 mio. kr. over 10 år. 

Alternativt kan der indkøbes to dieseldrevne biler til i alt ca. 3,0 mio. kr., hvilket ved afskrivning over 6 år 
giver en årlig udgift på 0,5 mio. kr., mens affaldsgebyrerne samlet set reduceres med ca. 0,8 mio. kr. pr. 
år, hvilket svarer til ca. 15 kr. pr. husstand om året.

Fra og med 2019 er den årlige effekt på gebyret for indsamlingen af madaffald beregnet til ca. 117 kr. pr. 
husstand. Den samlede effekt på udgifterne som følge af indsamlingen af madaffald afhænger blandt andet 
af, om der sideløbende kan ske en reduktion i restaffaldet. Umiddelbart ventes behandlingsudgifterne 
reduceret svarende til udgifterne vedr. madaffald, hvorved de reelle merudgifter fra 2019 bliver 102 kr. pr. 
husstand pr. år i stedet for 117 kr. pr. år. Vedrørende indsamlingen vil der blive set på muligheden for at 
realisere synergier på baggrund af første års drift. 
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Meromkostninger (overslag) ved ordning for madaffald
Anlæg/opstart Driftsudgifter (kr./år)

Indkøb af beholdere, uddeling m.v. 2.700.000
Kommunikation 500.000
Uforudsete udgifter 300.000
Indsamling af madaffald fra etageejendomme 2.800.000
Poser m.v. 800.000
Behandlingsudgifter 600.000
Indsamling af bioaffald fra villaer og rækkehuse 
inkl. behandling

650.000

Meromkostninger i alt 3.500.000 4.850.000

Tidsplan 
Videre beslutningsproces og implementering af ordningen for madaffald sker efter følgende plan. 

Hvornår Hvad
Juni 2017 Politisk behandling af forslag til indsamlingsordning for madaffald herunder 

forslag til regulativændringer og bilindkøb

Juli-august Forvaltningen gennemfører høring af regulativændringer og indkøber biler til 
indsamling

September Politisk behandling af evt. høringssvar ifm. regulativændringer

Politisk behandling af gebyrforslag som led i samlet fastsættelse af 
affaldsgebyrer for 2018

Politisk behandling om evt. tilpasning af øvrige affaldsordninger for villaer og 
rækkehuse (forsøg vedr. papir og pap samt evt. forsøg vedr. plast og metal)

Forvaltningen forestår nærmere planlægning og varetager:
 Indkøb af materiel til opsamling af madaffald i boliger (f.eks. spande og 

poser)
 Aftale om behandling

December Politisk behandling af nærmere planer for implementering af ordningen og 
planlagte initiativer, herunder plan for uddeling af poser, kommunikationsplan 
samt beredskab vedr. opstart og ekstra tømninger 

Marts-maj 2018 Uddeling af opsamlingsmateriel (materiel til indendørs brug i boliger og 
udendørs beholdere) 

Indsamling igangsættes

September Orientering af By- og Miljøudvalget om status på drift af ordningen

By- og Miljøudvalget orienteres desuden løbende om bredere informationsaktiviteter o.l.


