Sammenligning af affaldsgebyrer
By- og Miljøudvalget har bedt om en sammenligning mellem affaldsgebyrerne i Frederiksberg Kommune og
affaldsgebyrerne i andre kommuner.
Generelt er det svært at sammenligne gebyrer på tværs af kommuner. Det skyldes, at der er en lang række
forskelle, både i forhold til hvad der konkret betales for og hvordan betalingen fordeles og beregnes.
Eksempler på forskelle imellem kommunerne i forhold til, hvad der betales for:
-

-

-

-

-

Serviceniveau, f.eks. hvorvidt ejendommene skal stille beholderne frem eller skraldemændene
henter dem inde på ejendommen og stiller dem tilbage igen (sidstnævnte er tilfældet på
Frederiksberg)
Henteordninger, hvor der er beholdere helt ude ved ejendommene, eller kubeordninger, hvor
borgerne selv skal bringe deres affald til centrale steder som f.eks. kuber til papir på gadehjørner
(på Frederiksberg er der henteordninger for næsten alle typer affald, suppleret med glaskuber og
enkelte genbrugsøer til papir, metal og plast i det offentlige rum)
1- eller 2-holdsskift på skraldebilerne (på Frederiksberg er der 1-holdsskift på bilerne til
genanvendeligt affald ud fra hensynet til borgernes nattesøvn i den ene ende og åbningstider på
anlæggene, hvor affaldet skal læsses af i den anden ende)
Skraldebiler kan være mere eller mindre udtjente og have forskellig kvalitet (på Frederiksberg har vi
valgt el-skraldebiler, som er flere gange dyrere end skraldebiler på diesel, men til gengæld er det
miljømæssigt bæredygtigt og giver en mere stille by)
Serviceniveau, alder og betaling for brug af genbrugsstationer kan være forskellig
Over- og underskud fra tidligere år
Andelen af erhverv, der benytter ordningen

Eksempler på forskellige beregningsmetoder:
-

-

I nogle kommuner benyttes gennemsnitsgebyrer, mens andre differentierer gebyret ud fra
forskellige principper – eksempelvis ejendommens størrelse. (På Frederiksberg betaler samtlige
husstande den samme takst for genanvendeligt affald – dog kollegier kun 1/3 af denne takst.
Gebyret for restaffald differentieres efter volumen beholderkapacitet til rådighed plus et fast gebyr
per afhentningssted)
I nogle kommuner køber borgerne selv beholderne, mens andre har kommunale beholdere (på
Frederiksberg er det kommunens beholdere, som stilles til rådighed for borgerne, hvilket er
indeholdt i prisen på gebyret)

Nedenfor ses en forsøgsvis sammenligning mellem affaldsgebyrerne i København, Gentofte, Aarhus og
Odense i forhold til Frederiksberg.

Sammenligning
Alle priser er inkl. moms.
By

Villa med 130-150 l restaffald
tømning her uge, total beløb inkl.
både rest og genanvendeligt
affald per husstand

Frederiksberg Forslag 2020
København 2019
Gentofte 2019
Aarhus 2019
Odense 2019

3380 kr.
4139 kr.
2850 kr.
3515 Kr.
2827 kr.

Ejendom med 22 boliger og 4 x
660 liter beholdere til restaffald,
total beløb inkl. både rest og
genanvendeligt affald per
husstand
1822 kr.
1798 kr.
2280 kr.
1268 kr.
1481 kr.

Bemærkninger til gebyrerne i de konkrete kommuner:
-

-

-

-

Det har ikke været muligt inden for tidsfristen, at finde gebyrerne for 2020 i de kommuner som
sammenligningen omfatter. Det er derfor gebyrer for 2019 i de pågældende kommuner, der
sammenlignes med Frederiksberg forslag til gebyrblad 2020.
Gebyret for plast i Københavns Kommune stiger med 100 % fra 2019 til 2020 jævnfør sag for
Teknik- og Miljøudvalget.
I Gentofte betales 19 kr. per liter restaffald, som husstanden har til rådighed. Dette beløb dækker
også det genanvendelige affald fra husstanden, idet restaffald udgør 29 %, mens f.eks. papir, pap
og glas udgør 6 %. Størrelsen på gebyret for genanvendeligt affald afhænger altså af volumen på
restaffald.
I Aarhus har man ikke ordning for madaffald.
I Aarhus er haveaffald, storskrald og ændringer i beholdersammensætning ikke inkluderet i
gebyret, så det koster ekstra ud over de i skemaet anførte priseksempler.
Eksemplerne for Aarhus er i øvrigt beregnet ud fra en service der er sammenlignelig med
Frederiksberg i forhold til beholderkapacitet og tømmefrekvens på rest, papir, pap, plast og metal.
Aarhus har selv et eksempel som viser, at en villa kan komme ned på 1960 kr. årligt, men det er
beregnet ud fra langt mindre kapacitet, end man har til rådighed på Frederiksberg.
I Odense omfatter gebyrerne for 2019 ikke madaffald, pap, plast, metal og haveaffald. Ændringer i
beholdersammensætning er heller ikke omfattet. Odense står overfor en større udvidelse af deres
affaldsindsamlingssystem samt en ændring af gebyrstrukturen, som vil træde i kraft i 2020.

