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15. Renovation - Sektor 1
Renovationsopgaver
I Dragør Kommune bortskaffes der årligt i størrelsesordnen 31.000 ton affald. Halvdelen kommer fra husholdninger. Den anden halvdel kommer fra erhverv.
Affaldsmængden er generelt stigende med 1 – 3 % årligt.
5.000 ton indsamles ved husstandene, 11.000 ton indsamles via genbrugspladsen og resten
bortskaffes via private vognmænd til godkendte modtageranlæg.
Der er stor forskel på, hvor meget der genanvendes af de forskellige affaldstyper. Genanvendelsen er næsten 100% for bygningsaffald og haveaffald, 40% for erhvervsaffald og 20% for
husholdningsaffald. Det er typisk flasker, papir, pap og grønt affald der genanvendes fra husholdningerne.
Indsamlingen af dagrenovation, storskrald, papir, glas og haveaffald varetages af renovationsfirmaet Marius Pedersen. Indsamlingen udbydes i samarbejde med Tårnby Kommune hvert 4.
år.
Kommunen er medejer af Amagerforbrænding, SMOKA (Storkøbenhavnsmodtagerstation for
olie- og kemikalieaffald), AV Miljø (kontrolleret losseplads på Avedøre). Erhvervsaffald anvises
til godkendte modtageranlæg.

Særlige forhold der præger budgetperioden
Der er kommet nye regler for affald, som betyder følgende:


Erhverv kan frit vælge, hvem der skal genanvende deres erhvervsaffald. Genanvendeligt erhvervsaffald må dog ikke indsamles i kommunale ordninger



Erhvervsvirksomheder skal have adgang til Dragør genbrugsplads mod betaling



Indførsel af nye principper for gebyrfastsættelse. Erhverv skal opkræves på baggrund
af CVR-oplysninger og på særskilt faktura hos den enkelte virksomhed. Husstande vil
fortsat blive opkrævet affaldsgebyr sammen med ejendomsskatten. Virksomheder har
mulighed for at søge om fritagelse for dele af erhvervsaffaldsgebyret på særlige vilkår.



Eksisterende regulativer skal erstattes af nye standard-regulativer tilpasset lokalt



Udgiften til drift af genbrugspladser i Amagerforbærndings opland er ændret. Det betyder, at Dragør Kommune skal betale 4.7 mio. kr. mere for driften af genbrugspladsen.
Herudover er der vedtaget ny affaldsplan, hvor sigtet er at forebygge affaldsdannelsen
og øge genanvendelsen. I løbet af budgetperioden skal affaldsplanen implementeres og
omsættes til konkrete handlinger. Indsamlingen af renovation skal i nyt udbud i 2012.
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Aktuelle problemstillinger
Der er følgende aktuelle problemstillinger på området:


Der skal træffes endelig beslutning om at bygge nyt forbrændingsanlæg til erstatning
for det gamle forbrændingsanlæg (Amagerforbrænding). Der skal endvidere træffes endelig beslutning om, hvorvidt Amagerforbrænding skal fusionere med en anden aktør
på affaldsområdet



Der skal træffes beslutning om eventuel opførsel af et sorteringsanlæg i forbindelse
med at der bygges et nyt forbrændingsanlæg

Disse beslutninger skal træffes i samarbejde med de øvrige ejerkommuner - København, Frederiksberg, Hvidovre og Tårnby


Lokalt skal der arbejdes med at realisere målene i den nye affaldsplan, som gælder for
årene 2010 – 2014



Der skal også arbejdes med indførsel af nye gebyrer og nye måder at opkræve erhvervsaffaldsgebyrerne. Dette er en økonomisk udfordring, fordi gebyrerne alene modsvarer de samlede udgifter samtidigt med at antallet af erhverv omfattet af reglerne er
usikre. Usikkerheden skyldes blandt andet, at erhvervene i visse situationer har mulighed for at søge om fritagelse fra gebyr og at erhvervsvirksomheder kan være lukket eller under lukning.



De nye gebyrer og nye fordeling af udgiften til genbrugspladser betyder at renovationsgebyret vil stige væsentligt i 2011

Udviklingsperspektiver
Liberalisering af affaldsområdet har været diskuteret gennem flere år. Mulighederne for at andre virksomheder end de kommunale forbrændingsanlæg kan brænde affald diskuteres til stadighed. Muligheden for øget im- og eksport af affald til forbrænding er også et aktuelt emne,
som har stor betydning for strukturen på forbrændingsområdet.

Styring af renovationsområdet
Det er kommunernes ansvar at sikre at bortskaffelse af affald sker miljømæssigt forsvarligt.
Det lokale affaldssystem bygger på:




National lovgivning (regeringens affaldsredegørelse)
EU lovgivning (flere og flere initiativer kommer herfra)
Lokalpolitiske valg

Kommunen skal hvert 4. år udarbejde en affaldsplan, som beskriver, hvordan kommunen vil
leve op til forpligtigelserne på området, og hvordan kommunen vil sikre en miljømæssig forsvarlig affaldsbortskaffelse.
Der er store frihedsgrader til at tage lokale initiativer på affaldsområdet. Området er brugerfinansieret og taksten fastsættes af kommunalbestyrelsen ud fra princippet om ”hvil i sig selv”.
Dvs at taksten dækker de udgifter, som kommunen har til planlægning, behandling, bortskaffelse og genanvendelse af affald.
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Indsamlingen af affald til forbrænding og genanvendelse er udliciteret til privat vognmand.
Udover det affald som er egnet til kommunernes egne anlæg afsættes affaldet til private virksomheder for genanvendelse, oparbejdning eller specielbehandling.

Budget og aktivitetsforudsætninger
Tabel 1 viser, hvorledes Sektor 1-bevillingen er fordelt på funktioner.

Tabel 1 Sektor 1 Budget 2011-14 funktionsopdelt
Faste priser 2011 pl (kr.)

Budget

Budget

Budget

Budget

2011-14 i 2010 P/L
Fælles formål
Dagrenovation
Storskrald og haveaffald
Glas, papir og pap
Farligt affald

2011
1.348.000
6.140.000
1.165.000
1.431.000
156.000

2012
1.348.000
6.140.000
1.165.000
1.431.000
156.000

2013
1.348.000
6.140.000
1.165.000
1.431.000
156.000

2014
1.348.000
6.140.000
1.165.000
1.431.000
156.000

Genbrugsstationer

6.182.000

6.182.000

6.182.000

6.182.000

Indtægter
I alt

-16.423.000 -16.423.000 -16.423.000 -16.423.000
-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Budgettet er opstillet på baggrund af antal tilmeldte husstande i dagrenovationssystemet, antal virksomheder, som er omfattet af de nye gebyrregler, udgiften til indsamling og behandling
af de enkelte affaldsordninger. Hver ordning skal ”hvile-i sig-selv” og være opdelt i et gebyr for
erhverv og et for husstande. Løbende budgetanalyser indgår i affaldsplanlægningen.

45

