
 

Titel: Budget 2022 (2. udkast) - Bilag 
 
Budgettet indeholder drifts- og investeringsbudgetterne for selskaberne i Provas koncernen, 
dvs.: 
 

• Provas Holding A/S  
• Provas–Haderslev Forsyningsservice A/S 
• Provas–Haderslev Vand A/S 
• Provas–Haderslev Affald A/S 
• Provas–Haderslev Spildevand A/S 

 

Budgetforudsætninger 
Budgetter i balance 
Dette er 2. udkast til budgetterne for 2022. Budgetterne arbejder som altid hen imod, at vi 
kan levere budgetter i balance.  
 
Budgetmodel 
De fremlagte budgetter er likviditetsbudgetter, der illustrerer, hvilken effekt de forskellige valg 
af projekter har på likviditeten. Fordelen ved likviditetsbudgetter er, at det tydeligt illustreres, 
hvorvidt der skal optages lån. 
 
Økonomiske rammer 
Vand og Spildevand er underlagt vandsektorloven, der bl.a. er bestemmende for, hvor meget 
hvert selskab maksimalt må opkræve hos forbrugerne på baggrund af selskabets aktiviteter – 
den såkaldte økonomiske ramme. Rammen reguleres årligt, bl.a. på baggrund af sidste års 
aktiviteter, tillæg, ikke-påvirkelige omkostninger, prisregulering og effektiviseringskrav. 
Effektiviseringskravene er pålagt med det formål at skabe et konkurrencelignende forhold på 
et monopolistisk marked.  
I Provas er der endvidere stærkt fokus på at få søgt de rette tillæg, således de økonomiske 
rammer afspejler selskabernes aktivitetsniveau. 
 
Takstfastsættelse i Provas 
Til beregning af taksten på Vand og Spildevand anvendes en model lavet af Provas’ revisor, 
PwC.  
 
Vand 
Den faste takst for vand beregnes pba. de samlede distributionsomkostninger, der via en 
fordelingsmodel fordeler en forholdsmæssig andel til den enkelte vandmåler på baggrund af 
vandmålerens størrelse. Den variable takst beregnes på baggrund af den resterende del af 
indtægtsrammen og den forventede solgte vandmængde. 
 
Spildevand 
Den faste takst for spildevand er en fremskrivning af tidligere års tal på baggrund af 
indeksreguleringen fra Danmarks Statistik. Det variable bidrag følger en trappemodel, der 
indeholder 3 trin. Alle ejere af ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige 
vilkår, er berettiget til at følge trappemodellen, hvoraf prisen på deres variable 
vandafledningsbidrag falder i takt med stigende vandforbrug.  
For ejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv på markedsmæssige vilkår, opkræves 
vandafledningsbidraget efter takst 1 uanset vandmængden.  
Indtægten for håndtering af spildevand er også reguleret af den økonomiske ramme jf. 
vandsektorloven. 
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Affald 
Taksten for affald opsplittes i et grundgebyr og tømningsgebyr. Grundgebyret betales af både 
private og erhverv, hvorimod tømningsgebyret i Haderslev kun betales af private, da 
erhvervsmæssig håndtering af tømninger ikke foretages af Provas. 
Til beregning af grundgebyret inkluderes de totale driftsomkostninger og udgifter til anlæg, 
hvorefter disse fordeles til henholdsvis private og erhverv. 
Tømningsgebyret fastsættes pba. af aftalen med ekstern leverandør og en prisfremskrivning. 
 
Indtægterne i Affald er ikke reguleret af nogen form for lovgivning, hvorfor Provas principielt 
set har fuld bestemmelsesret over priserne. For Vand og Spildevand er Provas derimod 
underlagt vandsektorloven, der fastsætter det enkelte selskabs maksimale indtægtsramme. 
 
Der er i 2. budgetudkast ikke beregnet takster endnu, da de økonomiske rammer for 
vandselskaberne først lige er modtaget. Forslag til taksterne præsenteres på bestyrelsesmødet 
d. 9. november. 
 
Generelle forudsætninger 
For både Vand og Spildevand forventes faldende vandmængder i de kommende år på 
baggrund af tidligere års erfaringer. I budgettet estimeres faldet til værende 5 %. En faldende 
vandmængde resulterer i stigende takster grundet færre antal m3 til at opnå ønsket om 
maksimal udnyttelse af de økonomiske rammer. 
 
”Hvile-i-sig-selv” princippet 
Spildevand, Vand og Affald er alle underlagt ”hvile-i-sig-selv” princippet. Dette betyder, at 
selskabernes indtægter og udgifter skal ligne hinanden. Såfremt et selskab har større 
indtægter end udgifter er der tale om overdækning. Denne overdækning lægges til side til 
fremtidige investeringer eller til at sænke taksten i det kommende år. Omvendt vil en 
underdækning få de kommende takstpriser til at stige. 
 
Provas Holding A/S  
Budget 2022: 
 

 
Holding ejer aktierne i selskaberne, hvilket betyder en mindre udgiftspost på 0,1 mio. kr. til at 
dække en andel af omkostningerne til bestyrelse og revision.  
 
Provas-Haderslev Spildevand A/S  
Budget 2022: 
 
Provas-Haderslev Spildevand A/S 
1.000 kr.  Budget 2022 Budget 2021 Resultat 2020 Resultat 2019 

Omsætning    
 

Variabelt bidrag       88.600 kr.         97.308 kr.          94.374 kr.          96.794 kr.  
Fast bidrag       11.300 kr.         11.388 kr.          11.497 kr.          10.940 kr.  
Vejafvandingsbidrag         2.500 kr.          2.480 kr.  -        3.059 kr.  -        4.218 kr.  
Øvrige indtægter (tilslut. bidrag, 

særbidrag)         1.500 kr.          3.227 kr.              267 kr.           2.350 kr.  

Tømningsordning         1.800 kr.          2.392 kr.           1.526 kr.           1.488 kr.  
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Omsætning i alt   105.700 kr.     116.795 kr.      104.604 kr.      107.355 kr.  
Driftsomkostninger   

  
Distribution -       9.700 kr.  -       9.098 kr.  -      10.224 kr.  -      9.237 kr.  
Drift renseanlæg -     17.100 kr.  -     18.334 kr.  -      23.388 kr.  -    19.576 kr.  
Autodrift -         700 kr.  -          600 kr.  -           705 kr.  -         512 kr.  
Undersøgelse/Planlægning -       5.100 kr.  -       5.466 kr.  -        6.486 kr.  -      6.564 kr.  
Administrationsomkostninger -       5.700 kr.  -       4.639 kr.  -        4.577 kr.  -      5.563 kr.  
Andre driftsposter -         200 kr.  -            57 kr.  -             38 kr.  -          66 kr.  
Finansielle poster -       4.300 kr.  -       2.950 kr.  -        3.579 kr.  -        3.776 kr.  
Tømningsordning -       2.400 kr.  -       2.392 kr.  -        2.109 kr.  -      2.435 kr.  
Lovpligtig afdragsordning -           25 kr.  -            50 kr.  -             68 kr.  -          56 kr.  
Tilbagebetaling af 

vejafvandingsbidrag              -   kr.               -   kr.  -        4.788 kr.  -         773 kr.  
Driftsomkostninger i alt -   45.225 kr.  -   43.585 kr.  -    55.962 kr.  -    48.557 kr.  

     
Spildevand a/s i alt     60.480 kr.       73.210 kr.        48.642 kr.        58.798 kr.  

Investeringer -     91.300 kr.  -     83.895 kr.  -      62.242 kr.  -      98.794 kr.  
Behov for lånefinansiering -   30.820 kr.  -   10.685 kr.  -    13.600 kr.  -    39.996 kr.  

 
Omsætning 
Den økonomiske ramme muliggør en omsætning på knap 106 mio. kr., der forventes fuldt 
udnyttet. Der er følgende væsentlige ændringer ift. den økonomiske ramme for 2021: 
 

• Ikke-påvirkelige omkostninger falder med 4,5 mio. kr., da vi ikke længere får tillæg til 
tilbagebetaling af vejbidrag  

• Meget lav prisudvikling i den økonomiske ramme ift. tidligere år 
• Korrektion af økonomisk ramme for 2020 med 3,5 mio. kr. (overdækning), hvorimod vi 

i den økonomiske ramme for 2020 havde underdækning på 1,4 mio. jf. indmeldte 
oprensningsplan 

• Godkendte tillæg for ca. 1 mio. kr. til separatkloakering, ledningsregistrering mm. 
• Effektiviseringskrav på ca. 3 mio. kr. (0,9 mio. kr. mindre end i for 2021) 

 
Dette resulterer samlet set i en indtægtsramme, der er ca. 11 mio. kr. lavere i 2022 end i 
2021. 
 
Driftsomkostninger 
Overordnet set ligner driftsomkostningerne for budget 2022 sidste års budget. Der er dog 
følgende væsentlige ændringer: 
 

• Underbudgetteret med 0,8 mio. kr. til garantiprovision i 2021 
• Underbudgetteret med 0,5 mio. kr. til renteomkostninger til kommunekredit i 2021 
• Administrationsomkostningerne stiger med 1,0 mio. kr., hvilket skyldes: 

 
o En større konkurssag på ca. 0,4 mio. kr., der forventes afsluttet i 2022 
o Tab på debitorer på ca. 0,2 mio. kr. (løbende tab + oprydning) 
o Omkostninger til klimaplan på 0,25 mio. kr. 

 
Investeringer 
Der er planlagt investeringer for i alt 91,3 mio. kr., hvilket er lavere end først budgetteret. 
Dette skyldes manglende mulighed for påbegyndelse af projekter i primo 2022 samt 
råvaremangel. 
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De største poster er: 
 

• Byggemodninger og tilslutninger på 9,6 mio. kr. 
• Åbne land for 7,2 mio. kr. 
• Ændringer i kloaksystem (ledninger, pumpestationer og renseanlæg) for 30 mio. kr. 

(Spildevandsplanen) 
• Fornyelser i kloaksystem (ledninger, pumpestationer og renseanlæg) med 44 mio. kr. 

(4,4 mio. kr. vedrører Spildevandsplanen). 
 
Provas-Haderslev Vand A/S  
Budget 2022: 
 
 
Provas-Haderslev Vand A/S 
1.000 kr.  Budget 2022 Budget 2021 Resultat 2020 Resultat 2019 

Omsætning      
Variabelt bidrag      12.800 kr.       12.960 kr.          10.759 kr.          12.731 kr.  
Fast bidrag        8.600 kr.         8.515 kr.           8.656 kr.           8.402 kr.  
Tilslutningsbidrag           100 kr.            874 kr.              257 kr.              229 kr.  
Øvrige indtægter           200 kr.            275 kr.              408 kr.              217 kr.  
Reg. over/underdækning             -   kr.              -   kr.  -           724 kr.  -        1.326 kr.  
       

Omsætning i alt    21.600 kr.     22.624 kr.        19.555 kr.        20.482 kr.  
       

Driftsomkostninger  
    

Produktion -      3.200 kr.  -      2.872 kr.  -        3.815 kr.  -        2.907 kr.  
Distribution -      3.200 kr.  -      2.759 kr.  -        2.929 kr.  -        5.773 kr.  
Undersøgelse/Plan -        600 kr.  -        615 kr.  -           396 kr.  -           606 kr.  
Bildrift -        200 kr.  -        210 kr.  -           156 kr.  -           228 kr.  
Administration og fælles udg. -      2.500 kr.  -      1.843 kr.  -        2.244 kr.  -        2.160 kr.  
Finansielle poster -        600 kr.  -        458 kr.  -           751 kr.  -           762 kr.  

Driftsomkostninger i alt -  10.300 kr.  -    8.757 kr.  -    10.291 kr.  -    12.436 kr.  
       
Vand a/s i alt    11.300 kr.     13.867 kr.          9.264 kr.          8.046 kr.  

Investeringer -    23.800 kr.  -    26.090 kr.  -      24.380 kr.  -      41.694 kr.  
Behov for lånefinansiering -  12.500 kr.  -  12.223 kr.  -    15.116 kr.  -    33.648 kr.  
 
Omsætning 
Den økonomiske ramme muliggør en omsætning på ca. 21,6 mio. kr., hvilket er ca. 1 mio. kr. 
lavere end for 2021. Den væsentligste ændring ift. den økonomiske ramme for 2021, er at: 
 

• Ikke-påvirkelige omkostninger falder med ca. 0,6 mio. kr. 
 
Driftsomkostninger 
Driftsomkostningerne stiger med samlet ca. 1,5 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt følgende: 
 

• En lille stigning i produktions- og distributionsomkostningerne ift. budget 2021.  
• Administrationsomkostninger stiger ca. 0,7 mio. kr. grundet konkurssag, tab på 

debitorer, garantiprovision mv. 
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Investeringer 
Der er planlagt investeringer for i alt 23,8 mio. kr. i 2022, hvilket er ca. 2 mio. kr. mindre end 
budgettet for 2021. De største anlægsinvesteringer er: 
 

• Fornyelse og ændringer i ledningssystemet mv. for 16,5 mio. kr. 
• Reinvestering i produktion for 4,75 mio. kr. 
• Byggemodninger og tilslutninger for 2 mio. kr. 

 
Provas-Haderslev Affald A/S  
Budget 2022: 
Provas-Haderslev Affald A/S 
1.000 kr.  Budget 2022 Budget 2021 Resultat 2020 Resultat 2019 

Omsætning     

Grundgebyr               -   kr.           50.874 kr.          40.270 kr.           38.515 kr.  
Tømningsgebyr               -   kr.           17.598 kr.          18.799 kr.           18.926 kr.  
Erhvervsaffaldsgebyr               -   kr.                602 kr.              373 kr.                362 kr.  
Salg genanvendelig materialer          1.200 kr.                376 kr.           1.611 kr.             2.142 kr.  
Andre indtægter             100 kr.                845 kr.              135 kr.                  38 kr.  

     

Omsætning i alt           1.300 kr.          70.293 kr.        61.188 kr.          59.983 kr.  
Driftsomkostninger     

Dagrenovation -      28.400 kr.  -        21.850 kr.  -      19.659 kr.  -        20.710 kr.  
Genbrugsindsamling -      14.800 kr.  -        8.803 kr.  -      7.091 kr.  -        6.813 kr.  
Genbrugspladser -      27.600 kr.  -        23.964 kr.  -      25.434 kr.  -        24.321 kr.  
Bildrift -             30 kr.  -              30 kr.  -             41 kr.  -              38 kr.  
Affaldsplanlægning/regulativ -           900 kr.                  -   kr.                -   kr.  -              20 kr.  
Forbrugerinformation -           500 kr.  -             486 kr.  -           120 kr.  -             369 kr.  
Administration og fælles udg. -        3.600 kr.  -          3.214 kr.  -        4.698 kr.  -          3.844 kr.  
Finansielle poster -             10 kr.  -            15 kr.  -          12 kr.                 6 kr.  

Driftsomkostninger i alt -       75.840 kr.  -      58.362 kr.  -    57.056 kr.  -      56.108 kr.  
     
Affald a/s i alt -       74.540 kr.          11.931 kr.          4.132 kr.            3.875 kr.  

Investeringer -  40.200,00 kr.  -    60.225,00 kr.  -    6.941,00 kr.  -     3.518,00 kr.  
Likviditets resultat -     114.740 kr.  -      48.294 kr.  -      2.809 kr.               357 kr.  

 
 
Omsætning 
Eftersom taksterne endnu ikke er beregnet kendes omsætningen ikke. 
 
Driftsomkostninger 
Driftsomkostningerne er ca. 17,5 mio. kr. højere end budgetter for 2021. Dette skyldes 
hovedsageligt følgende: 
 

• Øgede udgifter til de nuværende genbrugspladser på ca. 2 mio. kr. og herudover driften 
af Ressourcecentrum kontra Haderslev genbrugsplads 

• Øgede udgifter til dagrenovation på knap 12 mio. kr. (indkøb af poser til organisk 
affald, tømning af containere mv.  

 
Investeringer 
Investeringer på 40,2 mio. kr. er hovedsageligt til de nye affaldsbeholdere samt mindre 
renoveringer. 
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Provas-Haderslev Forsyningsservice A/S  
Budget 2022: 

Provas-Haderslev 
Forsyningsservice A/S 
1.000 kr.  

Budget 2022 Budget 2021 Resultat 2020 Resultat 2019 

Omsætning          61.100 kr.           60.121 kr.             55.267 kr.             59.460 kr.  

     
Personale omk. -       42.800 kr.  -       43.070 kr.  -         40.693 kr.  -         44.161 kr.  
Laboratorium, værksted m.v. -          4.500 kr.  -          4.384 kr.  -            3.478 kr.  -            3.622 kr.  
Administrations omk. -       11.800 kr.  -       10.555 kr.  -            8.498 kr.  -         11.388 kr.  
Andre driftsposter            1.000 kr.             1.000 kr.               1.379 kr.               1.138 kr.  
Finansielle poster -             200 kr.  -             170 kr.  -               151 kr.                   209 kr.  

     
Driftsomkostninger i alt -       58.300 kr.  -       57.179 kr.  -         51.441 kr.  -         57.823 kr.  

     
Service i alt            2.800 kr.             2.942 kr.               3.826 kr.               1.637 kr.  

Afskrivninger -          1.300 kr.  -          1.719 kr.  -            1.171 kr.  -            1.531 kr.  
"Hvile i sig selv"             1.500 kr.             1.222 kr.               2.656 kr.                   106 kr.  
 
Generelt 
Provas-Haderslev Forsyningsservice A/S har til formål at reducere de samlede administrative 
omkostninger for Provas som koncern. Alle omkostningerne i Forsyningsservice dækkes af de 
forskellige driftselskaber på baggrund af fordelingsnøgler og timeregistrering.  
 
Omsætning 
Omsætningen forventes at følge sidste års budget. 
 
Driftsomkostninger 
Driftsomkostninger stiger med ca. 1,2 mio. kr., hvilket skyldes en stigning i de administrative 
omkostninger på 1,2 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt: 
 

• Ekstern assistance stiger med 0,25 mio. kr.  
• IT-omkostninger stiger med 0,55 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes licenser. 
• Nyt ledelsessystem til 0,1 mio. kr. 
• Øvrige administrative omkostninger stiger med 0,25 mio. kr. 

 
Investeringer 
De forventede investeringer i 2022 er på 2,65 mio. kr. De største investeringer er: 
 

• Serverudskiftning til 0,7 mio. kr. 
• Ny hjemmeside til 0,5 mio. kr. 
• SamAqua IT-investeringer på 0,5 mio. kr. 
• Implementering af O365 til 0,25 mio. kr. 
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Bilag til budget 2022 

Prognose for saneringsbehov af kloaknettet 

Baggrund 

Bestyrelsen ved Provas Spildevand har spurgt ind til, hvad det vil få af betydning for kloaknettets efterslæb, 
hvis budgettet for sanering af kloakledninger nedskrives med 15 millioner kroner årligt. Der er i oplægget til 
budgettet budgetteret med en nedskrivning på 14 millioner i 2022, af årsager der ikke nævnes her, men det 
er taget ud af beregningerne. Derfor regnes der fra år 2023. 

Konsekvensen af et stort efterslæb kan være, at der ikke kan opretholdes den fornødne 
forsyningssikkerhed samt et stort driftsbudget på sigt. Denne del indgår ikke i undersøgelsen og 
beregningerne.  

Beregningsgrundlag 

Dette notat er en teoretisk vurdering samt udregninger, ud fra den viden vi har pt. for vores kloaknets 
tilstand, jf. vores databaser samt TV-inspektioner. 

Prognosen er udregnet efter at ledninger, brønde, overløbsbygværker og bassiner udskiftes som 
eksisterende elementer. Restlevetiden for den enkelte ledning sat ud fra en levetid på 75 år. 
Renseanlæggene indgår ikke i prognosen.  

Eventuelle miljøkrav fra kommunens myndighedsafdeling er ikke medregnet i denne prognose. Udgiften til 
at opfylde disse krav skal derfor ske udenfor denne prognoses tal. 

Langtidsprognose for saneringsbehov  

Nedenstående figur viser saneringsbehovet i de enkelte år.  

 

 

År 1 på x-aksen svarer til år 2023. 
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Efterslæb på sanering af kloaknettet 

Det forventede efterslæb pr. 1. januar 2023 er udregnet til 209 millioner. kr. Dog er der ikke regnet med 
efterslæb på overløbsbygværker, pumpestationer og bassiner. Hvis dette medregnes, vil udgangspunktet 
for kurverne være højere.  

Den teoretiske udvikling i efterslæbet er udregnet ved et budget på 38,6 millioner. kr. og 53,6 millioner. kr. 
pr år. Der er vedtaget et budget på 65 millioner kroner. Det bliver til 53,6 millioner i budgettet der er afsat 
for 2023 til ledninger, brønde m.v. uden renseanlæg, hvor effektiviseringskravene er trukket fra i årene 
frem. Udviklingen ses på de to grafer på nedenstående figur. 

 

 

År 1 på x-aksen svarer til 2023. 

Opretholder man ikke den optimale indsats for sanering, bliver efterslæbet et udtryk for, hvor længe vores 
ledningssystem skal holde, med det niveau af økonomi der vælges som saneringsstrategi. Hvis der ikke er 
den nødvendige saneringsindsats, betyder det, at det er nødvendigt at vores ledninger holder længere. 
Branchen i dag regner med en levetid for kloakledninger på 75 år. 

I nedenstående skema er udregnet den nødvendige levetid for de eksisterende ledninger i forskellige årstal, 
hvis vi sanerer vores ledninger med henholdsvis 53,6 millioner kr. og 38,6 millioner kr. 

 2023 (år 1) 2033 (år 10) 2043 (år 20) 2053 (år 30) 2063 (år 40) 
v/ 53,6 mill. kr. pr. år 79 år 77 år 79 år 85 år 91 år 
v/ 38,6 mill. kr. pr. år 80 år 82 år 88 år 100 år 112 år 
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Forudsætningerne for beregningerne og prognosen 

De data der er brugt i beregningerne, kommer fra Provas database og analyseprogram, der indeholder 
informationer om ledningernes stand fra Tv-inspektioner m.m. For ledninger der ikke er saneret i nyere tid, 
er restlevetiden udregnet med baggrund i data fra analyseprogrammet, der indregner mange forskellige 
parametre, som f.eks. materiale og placering. 

Ved beregningen for ledningsanlæg og standardbrønde er der brugt enhedspriser udregnet med baggrund i 
erfaringstal fra anlægsarbejder hos Provas i perioden 2015-2020. Enhedspriser for pumpestationer samt 
overløbsbygværker, bassiner m.m. fra før 2010 er taget fra Polka åbningsbalancen i 2010. Ved elementer 
der er etableret efter 2009, er brugt tal fra de aflagte anlægsregnskaber.  

Udgiften til brønde og stikledninger er ført ud på ledningerne i forhold til ledningernes samlede pris. Dette 
medfører, at priserne på de store dimensioner er forholdsmæssigt øget for meget. En sænkelse af 
enhedsprisen vil blot være en omfordeling af det samlede beløb, da enhedsprisen for de mindre ledninger i 
så fald skal øges. 

Det er en forudsætning for enhedspriserne, at tilhørende hovedledninger, brønde og stikledninger 
udskiftes samtidig, og at der ikke laves små anlægsarbejder på 50-100 meter, da disse selvfølgelig har en 
større enhedspris. 

Usikkerheder 

Ved sanering af ledningerne i denne beregning, er regnet med en øgning af ledningernes diameter, hvor 
dette er nødvendigt for at overholde det gældende serviceniveau. Det forventes at dimensionen på mellem 
10 og 20 % af ledningerne skal øges. Den samlede udgift forøget med 5 % for at imødegå udviklingen af 
øgede dimensioner. 

I denne beregning udskiftes alle ledninger ved opgravning. Nogle af ledningerne kan sandsynligvis tåle den 
nedgang i dimensionen, som en strømpeforing medfører. Levetiden på en strømpeforing er dog kun 
vurderet til 50 år mod nye ledningers 75 år. Derfor vurderes en strømpeforing ikke at være billigere på 
længere sigt, og derfor vil strømpeforing blot give en udsættelse af en deludgift, til næste gang ledningen 
skal udskiftes. 

Vi mangler stadig at køre tv-inspektioner på en del af kloaksystemet. Det drejer sig om ca. 30 % af 
gravitationsledningerne. 

Vi har i en længere årrække fokuseret på ledninger fra 70-erne og 60-erne, da vi har været nødt til at 
udskifte disse pga. dårlig tilstand. Derfor er der forholdsmæssigt ikke kørt meget TV-inspektioner på 
ledninger fra 80-erne. Vi har kørt TV-inspektion på nogle af disse de seneste år. Det har desværre vist, at 
disse var dårligere end ventet.  
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Bilag 1 – Ændringen i grundgebyr 

 

Punkt 7, Bilag 1: Bilag - Ændringen i grundgebyr



Bilag 2 – Ændringen i tømningsgebyr 
 

 

Punkt 7, Bilag 2: Bilag – Ændringen i tømningsgebyr



 

Affaldstakstens udvikling  
Affald skal også hvile i sig selv, men er ikke underlagt en lovgivning der betyder, at der en maksimal takst. 

Taksterne er altså et udtryk for de reelle udgifter der er på området, der bliver lavet sådan at området går i 

nul over tid. 

 

Ses der bort fra 2021 hvor taksten er højere pga. bygningen af det nye ressourcecentrum og nye 

affaldsordninger er taksten på niveau med de andre forsyninger. Ikke alle de andre forsyninger har ikke 

indregnet de nye affaldsordninger, så der kommer forventeligt en stigning næste år i stedet for. Det er også 

værd at bemærke at det ikke nødvendigvis er alle forsyninger der definerer en 240 liters beholder som 

standard, ligesom der kan være forskellige konstruktioner ift. om der er genbrugsbeholdere, beholdere til 

grønt affald eller slet ikke nogen af delene.  

Der er ikke nogen standardmåde i hvad der indregnes i grundgebyret, derfor er opgørelsen skæv. I 

Haderslev indregner vi udgiften til genbrugspladserne, udgiften til miljøstation/eller husstandsindsamlingen 

af genbrug og administrationsomkostningerne. Det er ikke nødvendigvis med i de andre forsyningers 

beregninger. 

 

 

Punkt 7, Bilag 3: Bilag  Affaldstakstens udvikling


