NFS RENOVATION A/S

Tirsdag, den 25. oktober 2011
kl. 8.30
Mødested: Administrationen

Blad nr. 10

Fraværende:

Dagsorden

22.0 Meddelelser fra formanden
Intet

23.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet

23.1 Orientering om status på forsøgsordning af husstandsindsamling af papir i Ullerslev.
./.
Der vedlægges 1. kvartalsrapport dækkende perioden maj-juli 2011.
Til efterretning

Til behandling:
24.0 J.nr. 13.03.00S55 Sag 2011/00565
Budget NFS Renovation A/S 2012
./.

Budget 2012 for NFS Renovation A/S forelægges til bestyrelsesgodkendelse, jf. vedlagte
budgetmappe.
Budgettet udviser et overskud på kr. 1.892.000. Overskuddet skal bruges til at nedbringe
mellemværendet med kunderne over 4 år, som vedtaget i bestyrelsesmøde den 22. juni
2010.
Det foreslås, at taksterne vedtages som foreslået i takstbladet.
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For en ”normal husstand” betyder taksterne en stigning i renovationsafgift på kr. 34,00 pr.
år ekskl. moms. Taksterne gennemgås i mødet.
Der er beregnet en alternativ takst, såfremt NFS ikke får medhold i klage om fordeling af
omkostningerne mellem affald og varme på forbrændingsanlægget ODV. Det har betydning for taksten på gråt affald og taksten for genbrugsstationer samt takst for aflevering af
småt brændbart på komprimatorstationen.
Priseksempel - konsekvenser for øvrige beholdertyper (gråt affald) er ikke beregnet, men
de vil stige med samme niveau. Taksten for bidrag til genbrugsstation vil ligeledes stige
Nu (takstforslag budget 2012)

Ved tab af sag(worst case)

Grå beholder 140 l kr. 615,00
Bidrag genbrugsstation kr. 825,00
Samlet for en alm. Husstand
Erhverv:
Komprimatorstation (småt brændbart) kr. 720,00/t

kr. 730,00
kr. 880,00
kr. 170,00/år ekskl. moms
kr. 1.213,00/t

Erhverv på genbrugsstationerne efter 1. januar 2012
Med virkning fra 1. januar 2012 ændres den nuværende ordning for erhvervs adgang til
genbrugsstationerne fra en tvungen ordning på baggrund af branchekoder til en tilmeldeordning.
Der er metodefrihed for valg af tilmeldeordning, dog skal tilmeldeordningen opfylde følgende kriterier:
- Der må ikke fastsættes mængdebegrænsning for erhverv, bortset fra farligt affald som
maksimalt må udgøre 200 kg. pr. år
- Der skal gives adgang til mindst én genbrugsstation
- Der må kun gives adgang til køretøjer op til 3500 kg. + evt. trailer
- Erhverv fra andre kommuner skal have adgang til genbrugsstationerne pr. 1. januar 2013
- Erhverv må kun aflevere affald, der i karakter svarer til husholdningsaffald, dog ikke
dagrenovation
- Kostægte tariffer.
NFS foreslår, at der indføres en ordning, hvor erhverv får adgang til genbrugsstationen og
betaler efter vægt og affaldskategori. Der er kun etableret vægt på genbrugsstationen i
Nyborg, hvorfor virksomhederne i Nyborg kommune skal køre til genbrugsstationen i
Nyborg.
Der foreslås, at betalingen opdeles i 4 kategorier – Pris pr. ton ekskl. moms.
Papir, pap og jern
Bl. beton, beton, tegl og have/parkaffald
Småt brændbart
Øvrigt genbrugspladsaffald

kr. 000,00
kr. 230,00
kr. 720,00
kr. 670,00
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For farligt affald afregnes efter vægt og affaldskategori – takster fremgår af takstblad i
budgetmappen.
Alle erhvervsvirksomheder skal derudover bidrage til fællesomkostninger for udarbejdelse af affaldsplan, information, regional database samt anvisningsordning for det erhvervsaffald, der ikke er genanvendeligt.
Takst for fællesomkostninger erhverv

kr. 200,00

Det indstilles,
at bestyrelsen godkender den foreslåede ordning for erhverv på genbrugsstationerne
samt godkender foreslåede takster. Takstblad for Klintholm I/S er medtaget i budgettet, idet disse takster også skal godkendes af Nyborg kommune.
Godkendt

25.0 Information

25.1 Intern information
Alle punkter

25.2 Ekstern information
Der holdes pressemøde om takster.

26.0 Eventuelt
Intet

