Halsnæs d. 16. august 2021

Kommentarer til henvendelse fra BL Danmarks Almene Boliger af 11. august 2021

Husstandsindsamling
BL skriver i henvendelsen, at ”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.”. I forlængelse af denne antagelse foreslår BL, at der indføres en rabat for opsamling
ved fællesordninger og et tillæg ved individuel opsamling.
Halsnæs Forsynings kommentar: BL’s antagelse er ikke korrekt. Omkostningerne til såvel det anvendte
materiel og tidsforbruget til tømning er meget forskelligt mellem individuelle og fællesløsninger, men
omkostningsniveauet pr. tømning er meget ens i forhold til den indsamlede mængde. Samtidig er
takstfastsættelsen for indsamlingsordningerne, under hensyntagen til de kriterier, hvor vi kan differentiere
på baggrund af objektive kriterier (fx affaldsmængder og behandlingsomkostninger), fastsat som
gennemsnitstakster pr. husstandstype, som er de samme så længe regulativets krav til standplads og
adgangsforhold er overholdt, og forskellene ved tømning afviger minimalt.

Øvrige ordninger
BL ønsker en redegørelse for, hvorfor øvrige ordninger (som bl.a. omfatter miljø-ø’er, farligt affald, tekstil,
storskrald og administration), ikke differentieres i pris.
Halsnæs Forsynings kommentar: Øvrige ordninger er mindre ordninger, som kun er supplerende
muligheder for vores kunder til at bortskaffe affald, når det ikke er muligt at benytte
husstandsindsamlingsordningerne eller genbrugspladserne. Disse supplerende muligheder er både
tilgængelige og en service for alle kunder på samme vilkår, og vi har ikke nogen data eller indikationer på,
at ordningerne benyttes så forskelligt husstandstyperne imellem, at taksterne skal differentieres.

Administrationsbidrag
BL foreslår, at der differentieres mellem udlejningsejendomme og ejerboliger ved administrationsbidraget
for den del hvad angår opkrævning af gebyrer.
Halsnæs Forsynings kommentar: Administrationsgebyret dækker over mange poster og gebyropkrævning
er en mindre del heraf. Opkrævning af affaldstaksterne er desuden ikke mulig at skelne fra opkrævningen af
vores øvrige ydelser, spildevand, drikkevand og fjernvarme, da vi opkræver samlet. Da det både er en
mindre del af den administrative ydelse og da vi ikke kan opgøre en reel forskel i omkostningerne, baseret
på boligtyper eller forsyningsart, kan vi ikke gennemføre forslaget.

Flere beholdere uden merpris
BL anmoder om en uddybning af, hvad tanken er bag at ekstra materiel leveres uden beregning for kunden,
og hvorfor det er fordelagtigt ikke at opkræve betaling for nye affaldsbeholdere. BL anmoder også 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.
Halsnæs Forsynings kommentar: Dette er en vigtig del af den nye takststruktur, som ikke bygger på
beholderstørrelser eller tømningsfrekvens som i dag, men på husstandstype, hvor alle omkostninger,
herunder også til beholdere, er indeholdt i taksten. Den nye indsamlingsløsning har primært til formål at
forbedre affaldssorteringen. Det har derfor været vigtigt at kunderne ikke vælger en indsamlingsløsning,
som modarbejder en god sortering af økonomiske årsager. Den nye struktur betyder, at alle de fleksible
løsninger, som kunderne ønsker, og som kan implementeres, vil koste det samme for kunden, og kunden
kan således fokusere på at finde den optimale sorteringsløsning på hver givne lokalitet.
Det er vores erfaring at langt størstedelen af kunderne har tilstrækkelig kapacitet med standardløsningen,
men vi opsætter, efter en individuel vurdering, den kapacitet der er nødvendig for at sikre en god sortering,
fx i en storfamilie, hvor der måske kan være behov for en større beholder til plast eller pap.
Standardløsningen er beregnet efter den gennemsnitlige mængde affald produceret pr. person holdt op
mod tømningsfrekvensen, og denne beregning gælder for såvel beholdere som containere og kuber, og
anvendes således for alle husstandstyper. Hvis der er kunder, der ønsker en forøget kapacitet i forhold
hertil, så vurderes disse ønsker individuelt fra gang til gang for at være sikker på, at der er et reelt behov.
Beholderen til restaffald er den eneste, der ikke indeholder affald til genanvendelse. Og af ovenstående
årsager, er det derfor også den eneste beholdertype, der opkræves en ekstra pris for, hvis der er behov for
yderligere kapacitet.

