Perspektivnotat
Serviceområde 07 Renovation
Faktabeskrivelse
Serviceområdet indgår i Center for Natur, Miljø og Byggeri, Herning kommune.
Området omfatter indsamling af dagrenovation, papir, glas, problemaffald, storskrald ved private
husstande i kommunen, herunder også indsamling ved boligforeninger. Derudover drift af
kommunens 9 genbrugspladser samt planlægning og udarbejdelse af affaldsplan og regulativer for
erhverv og private husstande.
Dagrenovationen indsamles fra 38.500 boliger, hvor de 70% er enfamiliehuse og de 30% er
etageboliger.
Der er opstillet godt 51.000 papirbeholdere og 427 glas- /papcontainere. Ligeledes er der
problemaffaldskasser ved samtlige husstande.
I 2013 er der foretaget knap 860.500 tømninger af dagrenovation og næsten 245.000 tømninger af
papircontainere. De 8 genbrugspladser blev i 2013 besøgt af i alt ca. 330.000.

Fremtidsperspektiver
Renovationsområdet er takstfinansieret, og drives i henhold til ”hvile i sig selv princippet”.
Seneste opgørelse af mellemregningskontoen er ultimo 2012, som viser et tilgodehavende ved
Herning Kommune på 5.278.586 kr.
Regeringens ressourcestrategi er nu vedtaget, og Genbrug og affald arbejder med implementering
i form af en kommunal ressourceplan.
Arbejdet med ressourceplanen indeholder en beregning og vurdering af de potentielle mængder
affald, som skal udsorteres ved husstandene, for at opnå de nationale mål i 2022 på 50%
genanvendelse af husholdningsaffaldet.
Denne vurdering ligger til grund for valg af ordning ved husstandene, herunder hvor mange
beholdere, der skal være ved husstandene. Det forventes at der i løbet af 2015 kan træffes
beslutning om valg af ordning. Denne beslutning kan medføre en større investering i beholdere.
I forbindelse med vedtagelse af ny ordning, forventes det at være relevant med et forsøgsområde
til afdækning af forudsætningerne for beslutningen. Dette kan medføre en større udgift end
forudsat.
Med ressourceplanen forventes der ligeledes større eller mindre investeringer på kommunens
genbrugspladser i 2015, for at tilpasse sig til det forventede niveau.
I 2014 og 2015 forventes en beslutningstagen til haveaffaldspladsen i Sunds, der kan resultere i en
større investering.
Herning Kommune er medejer af Østdeponi.
Der foregår indenfor affaldsområdet en sondering af mulige fusioner mellem de to fælles
kommunale selskaber Østdeponi og ESØ. Der undersøges hvorvidt en evt. fusion vil føre til
rationale i form af bedre afregningspriser på genanvendelige materialer.
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Nøgletal
En sammenligning med andre kommuner er mere kompleks end som så, da der ikke findes 2
kommuner, der tilbyder samme service og affaldsløsninger.
Renovationsgebyr 2013 for en alm. husstand i Herning Kommune:
2.122,50 kr. inkl. moms.
Sammensætning af gebyret:
920,00 kr. (240 l brændbart affald – tømning hver 14. dag)
370,00 kr. (240 l aviser – tømning hver 6. uge)
85,00 kr. (fællesudgifter / affaldsplan, regulativer osv.)
747,50 kr. (øvrige ordninger / genbrugspladser, storskrald, haveaffald, glasindsamling, farlig
affaldskasser)
Renovationsgebyr 2014 for en alm. husstand i Herning Kommune:
1986,25 kr. inkl. moms.
Sammensætning af gebyret:
911,25 kr. (240 l brændbart affald – tømning hver 14. dag)
181,25 kr. (240 l aviser – tømning hver 6. uge)
96,25 kr. (fællesudgifter / affaldsplan, regulativer osv.)
797,50 kr. (øvrige ordninger / genbrugspladser, storskrald, haveaffald, glasindsamling, farlig
affaldskasser)
Gebyret er i 2014 nedsat på grund af en billigere dagrenovationskontrakt med Meldgård.

Økonomi
Tabel 1. Regnskab 2012-2013, budget 2014 og budgetforslag 2015 i 2014-priser (mio.kr.)
Regnskab
2012
01.38.60
01.38.61
01.38.62
01.38.63
01.38.64
01.38.65
01.38.66
I alt

Serviceområde 07 Renovation (drift)
Generel administration
Ordninger for dagrenovation – restaffald
Ordninger for storskrald og haveaffald
Ordninger for glas, papir og pap
Ordninger for farligt affald
Genbrugsstationer
Øvrige ordninger og anlæg

110
-11.008
-174
-2.941
-1.011
3.977
-116
-11.163

Regnskab
2013
1.257
-13.254
-2.105
256
-1.708
277
487
-14.790

Budget
2014
422
-5.234
137
-4.513
-768
381
438
-9.137

Budgetforslag
2015
422
-5.234
137
-4.513
-768
379
438
-9.139

Afrunding kan indebære, at summen af de enkelte poster afviger fra den angivne total.

Effektiviseringsmuligheder
Der er konstant fokus på digitalisering. Blandt andet arbejdes der på muligheden for at købe en
ekstra sækketømning via hjemmesiden. I dag kan der kun købes sækkemærker i borgerservice og
på genbrugspladserne.
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