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Den 11. august 2021

Bemærkninger til forslag til takstblad for affald i Halsnæs Kommune
BL har den 29. juni 2021 modtaget udkast af forslag til affaldstakster for 2022 af Halsnæs Kommune v/Lis Vedel. BL’s bemærkninger gives på vegne af og i samarbejde med de almene boligorganisationer i Halsnæs Kommune:
• Arresø Boligselskab v/KAB
• Lejerbo Frederiksværk
• Hundested Almennyttige Boligselskab v/DAB
• Halsnæs Ny Boligselskab v/Domea.dk
BL har følgende bemærkninger:
Indledningsvis vil vi gerne kvittere for, at vores henvendelse har medført, at borgere bosat i almene boligorganisationer i Halsnæs Kommune kan se frem til en rimelig og mere kostægte prisstruktur end hidtil. Det giver mulighed for at sikre gode, veldrevne boliger med en kostægte,
non-profit husleje som omvendt kommer borgere i Halsnæs Kommune til gavn.
Opdeling af husstandstyper
BL kan med stor glæde konstatere, at udkastet til budgetforslaget for 2022 differentierer husstandene i fire typer: parcelhuse, sommerhuse og kolonihaver, rækkehuse og til sidst etageboliger. Dette kvitterer BL for.
Det er oplyst, at opdelingen af husstandstyperne følger Danmarks Statistik, og vil blive anvendt
i forbindelse med takseringen af affald.
Husstandsindsamling
Takseringen af fx rest/madaffald er foreslået således, at etageboliger betaler 56 kr. ekskl. moms
mindre end parcelhuse for tømning hver 14. dag. Rækkehuse betaler 57 kr. ekskl. moms mindre
end parcelhuse.
BL er ikke bekendt med de data fra Danmarks Statistik, som differentieringen af priserne baseres på.
BL forstår det således, at priserne er sat ud fra gennemsnitligt antal personer pr. husstandstype
(Danmarks Statistik), gennemsnitlig affaldsproduktion pr. person (Vestforbrændings data), pris
for behandling pr. affaldsfraktion (Vestforbrændings takster) og gennemsnit pris pr. tømning
(samlede omkostninger til tømning i forhold til samlet antal tømninger).
BL bemærker, at differentieringen udelukkende er baseret på kriterier, som ikke tager hensyn
til, hvilken type affaldsordning, der er tale om. Det må antages, at fællesopsamlinger, hvor én
tømning dækker over flere husstande, er mere tidsbesparende og mindre ressourcekrævende
for forsyningen, end når der er tale om individuel opsamling.

side 2

BL foreslår, at Halsnæs Kommune fastsætter et pristillæg ved individuel opsamling samt en rabat for affaldsordninger, hvor der er fællesopsamling for mindst x antal husstande.
Genbrugspladser
BL kan konstatere, at takseringen af genbrugspladser sker på baggrund af husstandstyper. BL
er meget tilfreds med differentieringen, da det afspejler, hvor meget de enkelte typer husstande
belaster ordningen, hvilket er et udtryk for kostægte priser. BL kvitterer herfor, og finder i øvrigt
prisdifferentieringen tilfredsstillende.
Øvrige ordninger
For de øvrige ordninger, som omfatter glaskuber, farligt affald, tekstil, storskrald og administration er BL uforstående over for, hvorfor der ikke differentieres i priserne ud fra type af husstand
– især ved de steder, hvor der er fælles opsamling, og hvor affaldsfraktionerne dækker over
flere husstande.
BL anmoder om en nærmere redegørelse af, hvorfor disse affaldsfraktioner ikke prisdifferentieres.
Administrationsbidrag er ikke differentieret
BL bemærker, at der ikke er differentieret i administrationsbidraget mellem de forskellige typer
husstande.
BL er indforstået med, at administrationsbidraget indeholder flere udgiftsarter, herunder bl.a.
affaldsplaner, information og gebyropkrævning.
I forhold til husstandstyperne parcelhus, rækkehus, sommerhus og kollegier og etageboliger, så
giver det ikke mening her at differentiere i administrationsbidraget, da differentieringen her ikke
ligger vægt på ejerforholdene i husstandstyperne.
Når kommunen opkræver affald hos almene lejere, sker det ved én samlet opkrævning for hele
ejendommen. Èn samlet ejendom kan omfatte mange husstande, og disse husstande skal kommunen ikke selv sørge for at opkræve gebyrer hos, da det er boligafdelingen, der er grundejer.
Af den grund har kommunen ikke den samme administrative byrde, som hvis der var tale om
parcelhusejere, rækkehusejere eller ejerlejlighedsejere, hvor opkrævningen sker via ejendomsskattebilletten hos hver enkelte ejer. Kommunen sparer derved administrative ressourcer på at
opkræve renovationsgebyr hos almene lejere.
BL foreslår derfor, at der differentieres mellem udlejningsejendomme og ejerboliger ved administrationsbidraget for den del hvad angår opkrævning af gebyrer.
Flere beholdere uden merpris
BL bemærker, at det i forslaget til budgettet for 2022 er beskrevet, at alle kunder, der laver en
aftale om en fællesløsning, vil få leveret nyt materiel af Halsnæs Affald A/S. Levering af skraldespande, 4-hjulede containere samt kuber vil blive leveret uden beregning for kunden.
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BL anmoder venligst om en uddybning af, hvad tanken er bag denne hensigt, og hvorfor det er
fordelagtigt ikke at opkræve betaling for nye affaldsbeholdere.
BL anmoder også venligst om en præcisering af, hvornår der er tale om levering af gratis beholdere – og om dette har et maksimum pr. husstand - og hvornår der er tale om betaling for ekstra beholdere til restaffald, jf. bilag 2.
Med venlig hilsen
Arresø Boligselskab v/KAB
Lejerbo, Frederiksværk
Hundested Almennyttige Boligselskab v/DAB
Halsnæs Ny Boligselskab v/Domea.dk
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