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Beslutningsreferat  
 

Mødedato: 13. september 2022 
Mødelokale: Grå  
Starttidspunkt for møde: 7.30 
Sluttidspunkt for møde: 10.30 
  

Deltagere:  
Bestyrelse: Thomas Ørting Jørgensen (mødeleder), Anita 

Uggerholt Eriksen, Lisbeth Oxholm Andersen, Carsten 
Bork, Bitten Skriver, Flemming A. Gjelstrup og Peter 
Skrydstrup 
 

Øvrige: Susanne Nilsson, John Pies Christiansen og 
Jørgen Olsen under relevante punkter, Trine Hadrup 
(ref). Thomas Riis, PWC under pkt. om Tønder Deponi 
og Tønder Affald. 
 
Afbud: Allan K. Svendsen 
 
NB: Underskrift af referat fra bestyrelsesmødet gælder 
som ”set” for bestyrelsesmedlemmer, som ikke deltog i 
mødet.  
Mødedeltagerne underskriver som ”godkendt”. 
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1. Godkendelse af dagsorden 

 
Sagsbehandler: THA Sags ID: S22-1828 Åben sag 

 

Selskab: 

Tønder Forsyning A/S, Tønder Vand A/S, Tønder Spildevand A/S, Tønder Affald 

A/S, Tønder Deponi A/S og Tønder Service A/S. 

 

Formål: 

Godkendelse af dagsorden 

 

Baggrund/sagsfremstilling: 

Dagsorden gennemgås, med henblik på godkendelse. 
 

 

Bilag: 

 

Bestyrelsens forhandlinger: 

 

 

Bestyrelsens beslutning den 13. september 2022: 

Godkendt. 
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2. Godkendelse og underskrift af protokol fra sidste bestyrelsesmøde 

 
Sagsbehandler:  Sags ID: S22-1828 Åben sag 

 

Selskab: 

Tønder Forsyning A/S, Tønder Vand A/S, Tønder Spildevand A/S, Tønder Affald 

A/S, Tønder Deponi A/S og Tønder Service A/S. 

 

Formål: 

Godkendelse og underskrift af beslutningsprotokol fra sidste bestyrelsesmøde. 

 

Baggrund/sagsfremstilling: 

Beslutningsprotokoller fra bestyrelsesmødet den 28.juni samt ekstraordinært møde 

den 21. juli er underskrevet elektronisk. 

 

Bilag: 

 

Bestyrelsens forhandlinger: 

 

 

Bestyrelsens beslutning den 13. september 2022: 

Godkendt 
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3. Orientering om anlægsaktiviteter 

 
Sagsbehandler JPC Sags ID: S22-1828 Åben sag 

 

Selskab: 

Tønder Vand A/S, Tønder Spildevand A/S, Tønder Affald A/S, Tønder Deponi A/S og 

Tønder Service A/S. 

 

Formål: 

Orientering om status på væsentlige anlægsaktiviteter. 

Baggrund/sagsfremstilling: 

På mødet orienteres der om status på væsentlige anlægsprojekter og investeringer 

• BNBO (boringsnære beskyttelsesområder) 

• Prøveboring i Højer / drikkevandskvalitet 

• Branderup Renseanlæg 

 

Bilag: 

 

 

Bestyrelsens beslutning den 13. september 2022: 

Orienteringen blev taget til efterretning. 
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4. Forelæggelse af revisionsprotokollater 

 
Sagsbehandler  Sags ID: S22-1828 Åben sag 

 

Selskab: 

Tønder Forsyning A/S, Tønder Vand A/S, Tønder Spildevand A/S, Tønder Affald A/S, 

Tønder Deponi A/S og Tønder Service A/S. 

 

Formål: 

Orientering om eventuelle revisionsprotokollater. 

 

Baggrund/sagsfremstilling: 

 

Der er ikke nye revisionsprotokollater siden sidst. 

Bilag: 

 

Bestyrelsens forhandlinger: 

 

 

Bestyrelsens beslutning den 13. september 2022: 

Taget til efterretning.  
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5. Økonomi  

 
Sagsbehandler THA/SNI Sags ID: S22-1828 Åben sag 

 

Selskab: 

Tønder Vand A/S, Tønder Spildevand A/S, Tønder Affald A/S, Tønder Deponi A/S og 

Tønder Service A/S. 

 

Formål: 

Orientering om økonomi 

 

Baggrund/sagsfremstilling: 

De aktuelle kvartalsrapporter, økonomirapporter pr. 30.06.22 og likviditet pr. 30.06.22 

vil blive gennemgået på mødet. 

 

Bilag: 

5.1 Økonomi og likviditetsrapporter. 

 

 

Bestyrelsens beslutning den 13. september 2022: 

Taget til efterretning. 
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6.  Tønder Vand A/S, Budgetudkast for 2023 

 
Sagsbehandler SNI, JVI, JPC, THA Sags ID: S22-1828 Åben sag 

 

Selskab: 

Tønder Vand A/S 

 

Formål: 

Førstebehandling af budget 2023  

Baggrund/sagsfremstilling: 

Budgetudkast gennemgås på mødet. 

 

Budgetudkast for 2023 er for nuværende med den viden og information der er 

tilgængeligt. Budgetlægningen er vanskeliggjort af situationen der er på markedet for 

køb af energi, materialer osv. For driftsbudget 2023 er der justeret for ”forventet” 

prisudvikling, men ingen kan give garantier på priser for 2023. Elforbrug er en af de 

store udgifter på driften. 

 

Indtægtsramme (opkrævningsret) for Vand udmeldes først fra forsyningssekretariatet 

den 15. oktober og er derfor ikke angivet. 

Bilag: 

6.1 Budgetudkast 2023, Tønder Vand 

 

Bestyrelsens beslutning den 13. september 2022: 

Til videre behandling på bestyrelsesmøde den 25/10-22 
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7.  Tønder Spildevand A/S, Budgetudkast for 2023 

 
Sagsbehandler SNI, JVI, JPC, THA Sags ID: S22-1828 Åben sag 

 

Selskab: 

Tønder Spildevand A/S 

 

Formål: 

Førstebehandling af budget 2023  

Baggrund/sagsfremstilling: 

Budgetudkast gennemgås på mødet. 

 

Budgetudkast for 2023 er for nuværende med den viden og information der er 

tilgængeligt. Budgetlægningen er vanskeliggjort af situationen der er på markedet for 

køb af energi, materialer osv. For driftsbudget 2023 er der justeret for ”forventet” 

prisudvikling, men ingen kan give garantier på priser for 2023. Elforbrug er en af de 

store udgifter på driften. 

 

Indtægtsramme (opkrævningsret) for Spildevand udmeldes først fra 

forsyningssekretariatet den 15. oktober og er derfor foreløbig. 

 

Bilag: 

7.1 Budgetudkast 2023, Tønder Spildevand  

 

Bestyrelsens beslutning den 13. september 2022: 

Til videre behandling på bestyrelsesmøde den 25/10-22 
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8. Tønder Deponi A/S, Budgetudkast for 2023  

 
Sagsbehandler SNI, JVI, JOL, THA Sags ID: S22-1828 Åben sag 

 

Selskab: 

Tønder Deponi A/S 

 

Formål: 

Førstebehandling af budget 2023  

Baggrund/sagsfremstilling: 

Orientering om den økonomiske situation og baggrund for Tønder Deponi A/S v. 

Thomas Riis PWC. 

Herefter førstebehandlingen af budget 2023 samt takstscenarier for indhentning af 

deponiets underdækning, jf. beslutning på ekstraordinært bestyrelsesmøde den 21. juli 

2022.  

 

Vi har talt med 5 af de største kunder, ud over Tønder Affald A/S, om deres syn på 

takststigningerne. De har generelt stor forståelse for vores situation, som de ikke 

opfatter som meget anderledes end deres egen situation med stigende råvare- og 

energipriser. De vil foretrække, at takststigningerne sker med varsel tidligst muligt og 

med gradvis stigning over flere år af hensyn til de kontrakter de har med deres kunder.  

 

Af hensyn til deponiets likviditet samt iagttagelse af hvile-i-sig selv princippet, 

anbefaler vi imidlertid, at budgettere ud fra, at deponiets underdækning indhentes over 

max 5 år, og at taksterne genberegnes årligt og justeres om nødvendigt. Når 

underdækningen er indhentet, kan det besluttes om taksterne skal nedjusteres eller om 

der skal ske en øget henlæggelse til efterdrift. 

 

Hvis 5 år vælges, vil takstoverslaget for 2023 være dette: 

   

 
 

Det kan ikke afvises, at prisstigningerne vil kunne påvirke kundernes adfærd, så de ikke 

benytter deponiet i samme omfang som nu: 

 

• Der vil kunne være vognmænd, der vælger at benytte et andet deponi i en anden 

kommune, selv om det ikke er tilladt jf. bestemmelserne i affaldsregulativet. For at 

Takster til opkrævning 2022 2.023                         

Brændbart takst pr. ton 802 kr.            1.030 kr.                  

Stigning i % 28                               

KOD takst pr. ton 485 kr.            611 kr.                      

Stigning i % 26                               

Deponiaffald takst pr. ton 700 kr.            839 kr.                      

Stigning i % 20                               
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forebygge dette, vil vi dels sende et informationsbrev når taksterne er på plads og dels 

bede Tønder Kommune om at håndhæve bestemmelserne i Erhvervsaffaldsregulativet, 

såfremt vi observerer ændringer i indleverede mængder. 

 

• Der kunne være håndværkere, der vil øge mængderne til genbrugspladserne frem for at 

køre til Tønder Deponi. Det er ikke muligt at afvise at modtage eksempelvis 

deponeringsegnet affald fra erhverv, da vi ikke må gøre forskel på private og erhverv. Det 

foreslås i stedet for, at vi gennemfører brugerundersøgelse til næste år, hvor vi kan 

genberegne erhvervstaksten for 2024. Det er den mest effektive måde, vi kan regulere 

håndværkernes brug af genbrugspladserne på.  

 

Bilag: 

8.1 Budgetudkast 2023, Tønder Deponi 

8.2 Takstscenarier 

 

 

 

Bestyrelsens beslutning den 13. september 2022: 

Der budgetteres med afvikling af underdækningen på 3 år. Til videre behandling på 

bestyrelsesmøde den 25/10-22 
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9. Tønder Affald A/S, Budgetudkast for 2023 

 
Sagsbehandler SNI, JVI, JOL, THA Sags ID: S22-1828 Åben sag 

 

Selskab: 

Tønder Affald A/S 

 

Formål: 

Førstebehandling af budget 2023  

 

Baggrund/sagsfremstilling: 

Budgetudkast gennemgås på mødet. 

 

Bilag: 

9.1 Budgetudkast 2023, Tønder Affald 

 

 

Bestyrelsens forhandlinger: 

Susanne gennemgik budgetudkast for Tønder Affald. 

Der budgetteres med takststigning som følge af den, af Tønder Kommune, valgte 

beholder og tømmefrekvens, samt stigning på grund af generelle prisreguleringer, 

herunder affald til forbrænding. 

Der ønskes en sammenligning af taksterne med naboforsyninger. 

Muligheden for at gå sammen om beholdere blev drøftet.  

 

Bestyrelsens beslutning den 13. september 2022: 

Til videre behandling på bestyrelsesmøde den 25/10-22 
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10.  Tønder Service A/S, Budgetudkast for 2023 

 
Sagsbehandler SNI, JVI, THA Sags ID: S22-1828 Åben sag 

 

Selskab: 

Tønder Service A/S. 

 

Formål: 

Førstebehandling af budget 2023  

Baggrund/sagsfremstilling: 

Budgetudkast gennemgås på mødet. 

 

Bilag: 

10.1 Budgetudkast 2023, Tønder Service  

 

 

Bestyrelsens beslutning den 13. september 2022: 

Til videre behandling på bestyrelsesmøde den 25/10-22 
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11. Overgangsordning, behandling af affald egnet til materialenyttiggørelse 

 
Sagsbehandler KJR, JOL Sags ID: S22-1828 Åben sag 

 

Selskab: 

Tønder Affald A/S. 

 

Formål: 

 

Godkendelse af tilmelding til overgangsordning med henblik på at sikre muligheden for 

at videreføre papir/pap og plast sortering efter 1. juli 2022. 

 

Efter § 49 b, stk. 2 i Miljøbeskyttelsesloven må Tønder Affald ikke deltage i aktiviteter 

forbundet med behandling af affald til materialenyttiggørelse efter 1. juli 2022. 

 

Det er dog muligt at tilmelde sig en overgangsordning senest 30. september 2022.  

Baggrund/sagsfremstilling: 

 

Tønder Affalds opgave med sortering af pap-, papir- og plastfoliefraktionen på 

anlægget i Bredebro er omfattet af de nye bestemmelser og må dermed ikke fortsætte i 

den nuværende form.  

Det vil være hensigtsmæssigt, hvis sorteringen kan fortsætte til medio 2023, når den 

nye affaldsbeholder er delt ud, og hvor plastfolien skal over i denne beholder og 

dermed ikke længere skal udsorteres på båndet. 

 

Mulighederne, samt de økonomiske og selskabsmæssige perspektiver ved at fortsætte 

dele af aktiviteterne, vil blive belyst på et kommende bestyrelsesmøde. 

 

Bestyrelsen bedes i første omgang godkende tilmeldingen til overgangsordningen.  

 

Tønder Kommune skal herefter, inden den 31.12.22, bekræfte, at Tønder Affald A/S 

har fået overdraget den tilstrækkelige kompetence til foretage anmeldelsen og den 

efterfølgende kommunikation med Forsyningstilsynet herom på vegne af 

kommunalbestyrelsen. 

 

Bestyrelsens beslutning den 13. september 2022 

Tilmelding til overgangsordning godkendt. 
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12. Opdatering af takster på affaldsområdet  

 
Sagsbehandler BTK, JOL Sags ID: S22-1828 Åben sag 

 

Selskab: 

Tønder Affald A/S. 

 

Formål: 

Tønder Affald Anbefaler en række ændringer af taksterne. 

 

Bestyrelsen anmodes om at forholde sig til principperne for følgende punkter, som 

belyses nærmere i sagsfremstillingen: 

 

• Nye takster på dagrenovationsområdet. 

• Regulering af taksten for ekstra tømninger af både dagrenovations- og 

genbrugsbeholdere, så de bliver mere omkostningsægte. 

• Overdragelse af de nuværende nedgravede affaldsløsninger i boligforeninger, 

feriecentre og ferielejligheder til boligejerne samt ændring af taksten fra en takst 

pr. boligenhed til en takst baseret på volumen og tømningsfrekvens 

• Taksten for rest- og madaffald på nedgravede affaldsløsninger hæves, så den 

fremover svarer til taksten for 1 stk. 240 l delt mad/rest beholder. 

• Eventuel indførelse af en særtakst for meget store sommerhuse. 

• Der skal træffes en beslutning, om erhverv skal tilbydes at kunne til melde sig 

genbrugsindsamlingsordningen 

• Afskaffelse af de forskellige erhvervsordninger (rød, gul, grøn og blå ordning) 

på genbrugspladserne, eller eventuelt bibeholde grøn ordning  

 

Ud fra bestyrelsens tilkendegivelser, vil takstbladet for 2023 blive udarbejdet til videre 

behandling på bestyrelsesmødet den 25/10-22 og efterfølgende politisk proces ved 

Tønder Kommune. 

Baggrund/sagsfremstilling: 

 

Den måde taksterne på affaldsområdet beregnes på, tager udgangspunkt i den til enhver 

tid gældende takstpolitik samt lovgivningen på området.  

Tønder Kommune er formelt ansvarlig for takstpolitikken, men i praksis, har Tønder 

Forsyning stået for takstberegningerne. Der findes ikke en samlet nedskrevet 

takstpolitik, men taksternes udmøntning fremgår af de gældende takstblade. 

 

Ved den seneste revision af snitfladaftalen mellem Tønder Kommune og Tønder 

Forsyning, blev det aftalt, at Tønder Forsyning skulle komme med et oplæg til 

takstpolitik. Dette arbejde pågår og vi forventer at kunne sende et samlet oplæg til 

politisk behandling i forbindelse med næste års budgetproces. 

 

I det følgende gennemgås de områder, hvor der er behov for ændringer til takstbladet 

allerede fra 1/1-2023. Der vil desuden være oplæg til takstpolitik på nye områder. 
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Takster dagrenovation (restaffald og madaffald) ved énfamilie boliger. 

 

Taksterne for den enkelte beholderstørrelse er beregnet som en sum af kostprisen for 

tømningen, de gennemsnitlige behandlingsomkostninger samt et administrationsbidrag. 

Taksterne justeres forholdsmæssigt efter tømningsfrekvens, så prisen for ugetømning er 

dobbelt så stor som 14 dages tømning. 

 

Derudover kan der tilkøbes ekstra tømninger. Det foreslås, at der indføres følgende, nye 

takster: 

• Tilkøb af låg med lås og evt. specialindkast 

• Tilkøb af låg-i-låg løsning 

• Tillægstakst for tømning af fastlåste beholdere 

• Særgebyr for gentagne fejlsorteringer 

• Takst for 140 l og 240 l udelte beholdere til madaffald 

 

Desuden foreslås en stigning af taksterne for ekstratømninger, så de bliver mere 

omkostningsægte. 

 

Takster genbrugsbeholdere ved énfamilie boliger. 

 

Taksten er beregnet ud fra kostprisen for tømningen tillagt et bidrag til dækning af 

øvrige produktions- og administrationsomkostninger. Derudover kan der tilkøbes ekstra 

tømninger. 

 

Der foreslås en stigning af taksterne for ekstratømninger, så de bliver mere 

omkostningsægte. 

 

Takster nedgravede affaldsløsninger (NA) ved boligforeninger. 

 

Vi har tidligere haft et møde med boligforeningerne, der alle har udtrykt ønske om at 

ændre på ejerforholdet. Vi er en af meget få kommuner (hvis der overhovedet er andre), 

hvor det er forsyningen/kommunen, der ejer de NA. Det foreslås derfor, at alle 

boligforeninger overtager de eksisterende beholdere uden omkostning, da beholderne er 

afskrevet og meget stærkt nærmer sig forventet levetid. Det er heller ikke muligt 

længere at skaffe reservedele til beholderne, hvorfor boligforeningerne vil have svært 

ved at renovere dem og derved levetidsforlænge dem. 

Konsekvensen for boligforeningerne vil være, at de forpligtes til selv at udskifte de 

nedslidte beholdere samt udvide de eksisterende NA med beholdere til madaffald og 

ekstra genbrugsbeholder inden en bestemt dato. Det sparer os for en anlægsudgift på ca. 

kr. 2.400.000,- til udvidelserne.  

 

Der er behov for, at taksten ændres fra en takst pr. boligenhed (husstandstakst) til en 

takst pr. beholder (tømmetakst = pris sammenstykket af volumen og 

tømningsfrekvens). 
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Takster nedgravede affaldsløsninger (NA) ved helårsbeboelse. 

 

Taksten for helårsbeboelse, som er den samme som taksten for boligforeninger, har 

været sat lavt primært for at gøre den attraktiv for boligforeninger, der i sin tid var 

skeptisk over for løsningen. Dette hensyn skal ikke tages, hvis takstpolitikken for 

boligforeninger ændres som foreslået.  

Taksten bør stige mere end den almindelige prisudvikling, da vi skal investere i ekstra 

beholdere til madaffald. Taksten foreslås hævet, så den fremover svarer til taksten for 1 

stk. 240 l delt mad/rest beholder. Dette vil betyde en takststigning på ca. 30%.   

 

Takster nedgravede affaldsløsninger (NA) for sommerhusområder, ferielejligheder og 

feriecentre. 

 

Den nuværende takst er ca. 16% lavere end den tilsvarende takst for helårsbeboelse. 

Den tager ikke hensyn til, hvor meget den enkelte enhed belaster ordningen. Taksten 

bør stige mere end den almindelige prisudvikling lige som ved helårsboliger 

 

I første omgang foreslås taksten hævet med 30% lige som for helårsbeboelsen. 

 

Takster nedgravede affaldsløsninger (NA) for meget store sommerhuse. 

 

På Rømø er og bliver der opført meget store sommerhuse med plads til 10-20 personer, 

de såkaldte pool huse. Disse huse producerer i sagens natur meget mere affald pr. uge 

end gennemsnitlige sommerhuse. Dertil kommer, at de generelt udlejes flere uger pr. år, 

end gennemsnittet. På Rømø er en del sommerhuse allerede tilknyttet NA og flere 

kommer til i takt med at der etableres flere NA. Disse pool huse drager stor fordel af at 

være tilknyttet NA, da NA taksten ikke tager højde for husstørrelsen. 

 

Det vil være hensigtsmæssigt at indføre en ekstra høj takst for disse huse og eventuelt 

også i feriecentre, som også belaster ordningen mere end et typisk sommerhus. Men det 

kræver som udgangspunkt, at de kan identificeres i OIS (det tidligere BBR-register), så 

vi kan administrere det, hvilket ikke er tilfældet i dag. Vi vil gå i dialog med 

kommunen om mulighederne for at det kan registreres i OIS eller vi kan identificere 

dem ved det bebyggede areal. 

 

Takster nedgravede affaldsløsninger (NA) for feriecentre og ferielejligheder. 

 

Her vil vi foreslå at tilbyde feriecentre og ferielejligheder at overtage de eksisterende 

beholdere på samme vilkår som boligforeningerne. Hvis feriecentrene overtager deres 

affaldsøer, sparer vi ca. kr. 1.400.000,- til udvidelse af affaldsøerne. 

 

 

Forud for 2. behandlingen af budgettet for 2023 vil vi gennemføre en dialog/høring 

med Tønder Kommune, boligforeninger, feriecentre m.fl. 
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Ny henteordning for erhverv, der producerer affald egnet til materialenyttiggørelse, 

som i art og mængde svarer til en husholdnings.  

 

Miljøbeskyttelsesloven §49d, stk. 3 giver nu mulighed for at ovenstående virksomheder 

kan tilmelde sig vores genbrugsindsamlingsordninger, men de skal betale markedspris 

(som private plus fortjeneste). Vi har kendskab til kommuner, der vil operere med 

fortjenester på mellem 5 og 15%. Overskuddet forventes kun at kunne anvendes på det 

skattefinansierede område, hvorfor overskuddet tilfalder Tønder Kommune (der 

forventes at komme en vejledning i beregning af markedspris senere på året).  

 

Det er frivilligt, om vi vil tilbyde denne erhvervsordning og det er frivilligt for 

virksomhederne at benytte den. Vi må kun tilbyde de ordninger, vi allerede har – 

beholderstørrelser og -typer og tømningsfrekvenser. Virksomhederne kan ”nøjes” med 

at få hentet de affaldstyper, der overholder ”art og mængde” og så aflevere de 

affaldstyper, de har meget af til private indsamlere.  

 

Ordningen med markedspriser kan træde i kraft fra 1. januar 2023.  

 

Erhvervsordningen på genbrugspladserne.  

En tidligere Bestyrelse har besluttet, at erhverv betaler pr. læs uanset størrelsen af 

læsset mod tidligere et fast årsabonnement. Vi har i en årrække haft 4 takstgrupper: 

- Håndværkere (rød ordning) 

- Boligforeninger/ejendomsudlejere med affald fra oprydning i lejligheder (blå 

ordning, gratis ordning) 

- Andre end håndværkere (gul ordning) 

- Erhverv med rene læs pap, papir og/eller plast (grøn ordning, gratis ordning) 

 

Idet vi på et tidspunkt vurderede, at omkostningerne ved rød og gul ordning var ret ens, 

har taksten været den samme i nogle år. Der har også været et vist misbrug af blå og 

grøn ordning, hvor der er blevet medtaget andet affald, end ordningen var beregnet til. 

Den gratis grønne ordning har ud fra et økonomisk perspektiv kun kunnet forsvares, når 

afsætningspriserne har været høje, til gengæld er ordningen ud fra et miljømæssigt 

perspektiv god for de mindre virksomheder, der ellers kunne være fristet af at 

bortskaffe det via restaffaldet. Det bør derfor overvejes, om ordningen skal ophøre eller 

bevares som nu, og herunder gerne udvides til også at omfatte flamingo. 

 

Som følge af, at vi er overgået til Pay-By-Plate skal erhverv nu selv henvende sig, hvis 

de kun vil aflevere blåt eller grønt affald og slippe for regningen. Der er derfor ikke 

behov for at bevare de farvede ordninger længere på takstbladet. 

 

Vi har fået en hel del henvendelser i forbindelse med udsendelse af de første fakturaer 

via Pay-By-Plate. Eksempelvis boligforeninger, der har været usikre på hvordan de 

skelner mellem blåt affald og andet affald.  

 

Andre henvendelser har gået på, om det kunne passe at der skulle betales for at aflevere 

haveaffald, blandt andet fordi det har været muligt at aflevere affaldet på en af de 

mange ubemandede grenpladser, og også fordi man mente der ikke var tale om 

erhvervsaffald. Idet det jo er en erhvervsvirksomhed, der afleverer affaldet, og derved 
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har haft en fortjeneste på at løse opgaven for kunden er det vores vurdering, at der er 

tale om erhvervsaffald.    

 

 

 

 

Bestyrelsens beslutning den 13.09.22: 

Til videre behandling på bestyrelsesmødet den 25/10-22: 

• Nye takster på dagrenovationsområdet som beskrevet. 

• Oplæg til delebeholderordning tages med på næste bestyrelsesmøde (25/10-22) 

• Regulering af taksten for ekstra tømninger af både dagrenovations- og 

genbrugsbeholdere, så de bliver mere omkostningsægte. 

• Overdragelse af de nuværende nedgravede affaldsløsninger i boligforeninger, 

feriecentre og ferielejligheder til boligejerne samt ændring af taksten fra en takst 

pr. boligenhed til en takst baseret på volumen og tømningsfrekvens.  Der 

gennemføres dialog/høring med Tønder Kommune, boligforeninger, feriecentre 

m.fl. inden takstbladet behandles på bestyrelsesmødet den 25/10-22 

• Taksten for rest- og madaffald på nedgravede affaldsløsninger hæves, så den 

fremover svarer til taksten for 1 stk. 240 l delt mad/rest beholder. 

• Indførelse af en særtakst for meget store sommerhuse (hvis det er muligt at 

identificere) tages med i oplæg til takstpolitik. 

• Erhverv med affaldsmængde og art svarende til en husholdning, skal tilbydes at 

kunne til melde sig genbrugsindsamlingsordningen til markedspris 

(udgangspunkt i 10 % tillæg til prisen for private) 

• Afskaffelse af de forskellige erhvervsordninger (rød, gul, grøn og blå ordning) på 

genbrugspladserne, der arbejdes videre med en ordning hvor erhverv kan aflevere 

haveaffald fra husholdninger uden regning, ved fremvisning af tro og love erklæring.   
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13. Gensidig orientering 

 
Sagsbehandler THA Sags ID: S22-1828 Åben sag 

 

Selskab: 

Tønder Forsyning A/S, Tønder Vand A/S, Tønder Spildevand A/S, Tønder Affald A/S, 

Tønder Deponi A/S og Tønder Service A/S. 

 

Formål: 

Gensidig mundtlig orientering om aktuelle sager og aktiviteter. 

 

Baggrund/sagsfremstilling: 

• Personaleforhold 

o 4 stillingsopslag (drift, økonomi, kundeservice/affald, projektleder) 

• Nyt fra Tønder Kommune 

o Kommunens VE-strategi fortsætter.  

• Aktuelle sager og aktiviteter 

• Nye politiske aftaler på affaldsområdet 

o Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi 

o Udvidet producentansvar for emballage og engangsplastprodukter 

o Selskabsgørelse af kommunernes levering af affaldsydelser 

• Opsamling på spørgsmål fra sidste møde 

o Usorteret affald fra erhverv (pligt og kommunal tilsynsopgave) 

 

 

Bestyrelsens beslutning den 13. september 2022: 

Orienteringen blev taget til efterretning. 
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14. Næste møde 

 
Sagsbehandler THA Sags ID: S22-1828 Åben sag 

 

Selskab: 

Tønder Forsyning A/S, Tønder Vand A/S, Tønder Spildevand A/S, Tønder Affald A/S, 

Tønder Deponi A/S og Tønder Service A/S. 

 

Formål: 

Fastlæggelse af kommende mødetidspunkter. 

Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 25. oktober 2022. 

 

Baggrund/sagsfremstilling: 

Mødeplan for resten af 2022: 

25. oktober 2022 kl. 8.30-11: 2. behandling af budget og takster 

13. december 2022 kl. 10-13.30  

 

 

Bestyrelsens forhandlinger: 

 

 

Bestyrelsens beslutning den 13. september 2022: 

 

Godkendt. 
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15. Eventuelt, opfølgning og evaluering 

 
Sagsbehandler THA Sags ID: S22-1828 Åben sag 

 

Selskab: 

Tønder Forsyning A/S, Tønder Vand A/S, Tønder Spildevand A/S, Tønder Affald A/S, 

Tønder Deponi A/S og Tønder Service A/S. 
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Bilagsliste 

5.1  Økonomi og likviditetsrapporter. 

 

6.1  

 

Budgetudkast 2023, Tønder Vand 

7.1  

 

Budgetudkast 2023, Tønder Spildevand 

8.1  Budgetudkast 2023, Tønder Deponi 

 

8.2  

 

Takstscenarier, Tønder Deponi 

9.1  Budgetudkast 2023, Tønder Affald 

 

10.1  Budgetudkast 2023, Tønder Service  

 

  

  

  

  

 


