Fakta om prisstigning på affald
Her kan du få svar på de mest stillede spørgsmål omkring prisstigningen
på håndtering af affald i Hillerød Kommune. FAQ vedrører kunder, som
afregnes for renovation direkte via Hillerød Forsyning.
Hvordan er affaldstaksterne sammensat?
Affaldsgebyret er opdelt i henholdsvis beholdergebyr og grundgebyr.
Beholdergebyret dækker omkostningerne til indsamling og behandling af
mad- og restaffald, samt administration mv. af disse to fraktioner.
Beholdergebyret afhænger af beholdertypen.
Grundgebyret dækker indsamling og behandling af de genanvendelige
fraktioner (plast, metal, pap, papir, glas) samt farligt affald, storskrald,
haveaffald, genbrugsstationen og administration. Grundgebyret afhænger
af boligtypen.
Hvorfor stiger prisen på affaldstaksterne?
Takststigningen i 2021 skyldes inflation samt øgede omkostninger til
indsamling og behandling af affald. Det dækker over lavere
genbrugsværdier (indtægter) for papir, pap og metal end tidligere, øgede
omkostninger for afsætning af plast, øgede udgifter til indsamling af
haveaffald som følge af flere tilmeldinger og øgede
vedligeholdelsesomkostninger for drift af indsamling og genbrugsstation.
Stiger både grundgebyret og beholdergebyret?
Nej, det er kun grundgebyret, der stiger. Der er et prisfald i
beholdergebyret.
Læs mere om, hvad grundgebyret dækker på vores hjemmeside
https://hillerodforsyning.dk/affald/privat/priser/gebyrer-forhusholdninger/
Hvorfor er det kun grundgebyret der stiger?
Stigningen i grundgebyret skyldes lavere genbrugsværdier for papir, pap
og metal, øgede omkostninger til afsætning og behandling af plast, øgede
udgifter til indsamling af haveaffald, som følge af flere tilmeldinger og
øgede vedligeholdelsesomkostninger for drift af indsamlingsordningerne
samt genbrugsstationen.
Hvor meget stiger taksterne med?
Grundgebyret, som betales af den enkelte grundejer, stiger med 14,5% i
forhold til 2020-gebyret.
Beholdergebyret for et beholdersæt (190l rest + 140l mad) er faldet med
9,3%.

Gebyret for tømning af nedgravede beholdere er faldet mellem 2% og
16% afhængigt af størrelse og affaldsfraktion, sammenlignet med 2020.
Faldet skyldes hovedsageligt et fald i behandlingsomkostningerne for
madaffald.
Sammenlagt stiger renovationsudgiften for en ”normalkunde” med 2,9%.
Beholdergebyret for fællesmateriel opkræves direkte til grund-, boligeller ejerforening.
Hvem har vedtaget prisstigningen?
Prisstigningen er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Hillerød Kommune.

