
 

 

     
Teknik- og Miljøforvaltningen 

TMF PARC Sekretariat (4098)  

   

      

 
Besvarelse vedrørende tillægspakke til 

Ressource- og Affaldsplan 2024, Cirkulær 

København 

Medlem af Borgerrepræsentationen Christina Olumeko (Å) har 

den 17. august 2022 stillet følgende spørgsmål til Teknik- 

og Miljøforvaltningen forud for Teknik- og Miljøudvalgets 

behandling af indstillingen ”Endelig godkendelse af 
tillægspakke til Ressource- og Affaldsplan 2024, Cirkulær 

København”.  
 

Spørgsmål 

Forvaltningen bedes udarbejde svar, der tydeliggør det 

endelige takstniveau, jf. bilag 8. 

 

Svar 

Vedtages alle tillægspakkens supplerende indsatser til 

øget genanvendelse af husholdningsaffald vil det medføre 

samlede merudgifter svarende til ca. 148 kr. pr. husstand 

pr. år, såfremt der regnes med en takstmæssig finansiering 

på 3 år (2023-2025).  
Hertil kommer en årlig udgift pr. husstand på ca. 38 kr. 

til varig drift, der alt andet lige skal indlægges i 

taksterne for 2025 og frem. 

I figuren nedenfor sammenlignes tillægspakkens 

konsekvenser for affaldsgebyret med det forslag til 

affaldsgebyrer for 2023, som Teknik- og Miljøudvalget 

behandlede den 30. maj 2022 – opgjort som gebyr pr. 
husstand i gennemsnit. 
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Påvirkningen på affaldsgebyrerne vil ikke være ens for 

alle husstande, da restaffaldsgebyret er volumenafhængigt. 

Derudover sker der en ændring i opkrævningen af 

madaffaldsgebyret fra 2022 til 2023, som særligt påvirker 

de husstande, der endnu ikke er begyndt at sortere 

madaffald. I 2022 opkræves madaffaldsgebyret ud fra 

tømningsfrekvens hos de husstande, der har adgang til 

ordningen, mens gebyret fra 2023 opkræves som et 

gennemsnitsgebyr hos alle husstande i kommunen. I tabellen 

nedenfor er vist nogle eksempler på konkrete 

affaldsgebyrer både med og uden tillægspakkens økonomiske 

konsekvenser: 

 

Kundeforhold 

Opkrævning 

i 2022 per 

husstand 

Foreslået 

opkrævning 

per husstand 

i 2023 uden 

tillægspakken 

Foreslået 

opkrævning 

per husstand 

i 2023 med 

tillægspakken 

Ændring per 

husstand i 

2023 ved 

tillægspakken 

Etageejendom: 

 10 husstande 
 restaffald: 900 
l. i beholdere 

2.311 kr. 2.616 kr. 2.751 kr. 135 kr. 

Etageejendom: 

 30 husstande 
 restaffald: 4.800 
l. i beholdere 

2.780 kr. 3.113 kr. 3.272 kr. 159 kr. 

Enfamiliehus: 

 1 husstand 
 restaffald: 140 
l. i beholdere 

3.834 kr. 4.277 kr. 4.430 kr. 153 kr. 

Enfamiliehus: 

 1 husstand 
 restaffald: 240 
l. i beholdere 

 ingen 
madaffaldsordning 

endnu 

4.568 kr. 5.277 kr. 5.480 kr. 203 kr. 



 

 

 

 

Såfremt det politisk besluttes tillige at igangsætte de 

tre indsatser til øget genbrug, vil det medføre en 

takststigning på yderligere ca. 31 kr. pr. husstand pr. år 

i perioden 2023-2025, mens de varige driftsudgifter hertil 

vil stige med yderligere ca. 8 kr. pr. husstand pr. år med 

virkning fra 2025.  

 

Svaret er offentligt tilgængeligt på Teknik- og 

Miljøudvalgets dagsorden tilknyttet indstillingen, som 

svaret vedrører. 

 

 

Karsten Biering Nielsen 

Vicedirektør 

 

 


