
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Beslutningsreferat 
 

Mødedato: 21. Juli 2022 
Mødelokale: Teams 
Starttidspunkt for møde: Kl. 10.00 

Sluttidspunkt for møde: Kl. 10.45 
  

Deltagere:  
Bestyrelse: Thomas Ørting Jørgensen (mødeleder), Anita 
Uggerholt Eriksen, Allan K. Svendsen, Lisbeth Oxholm 
Andersen, Carsten Bork, Bitten Skriver, Flemming A. 
Gjelstrup og Peter Skrydstrup 
 

Øvrige: Susanne Nilsson, Trine Hadrup (Ref). 
 
Afbud: Allan K. Svendsen 
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1. Ekstraordinær takststigning, Tønder Deponi A/S 

 
Sagsbehandler: THA/JOL/SNI/KJR Sags ID: S22-1694 Åben sag 

 

Selskab: 

Tønder Deponi A/S  

Formål: 

Beslutning om hvorvidt Tønder Kommune skal anmodes om at godkende 

ekstraordinære takststigninger for Tønder Deponi A/S, samt i givet fald, 

takststigningens omfang. 

Baggrund/sagsfremstilling: 

På ordinært bestyrelsesmødet den 28/6-22, blev det under pkt. 7 – om ekstraordinær 

takststigning på affald til forbrænding, besluttet at: 

”Når der er gennemført beregninger til belysning af en samlet anbefalet 

takststigning, sendes sagen på mail til behandling i bestyrelsen og beslutning træffes 

elektronisk. ” 

Baggrunden for beslutningen var, at der ud over den beskrevne ekstraordinære 

stigning pr. 1. september, på grund af prisregulering fra Sønderborg 

Kraftvarmeværk, bliver nødvendigt med yderligere takststigninger fremover. 

Takststigningerne er nødvendige, for at oprette økonomisk balance for Tønder 

Deponi A/S, der, som hvile-i-selv selskab, mangler at opkræve en akkumuleret 

underdækning, på 7,4 mio. kr. (status ved årsregnskab 2021). 

 

Den ekstraordinære takststigning på affald til forbrænding pga. regulering fra 

Sønderborg Kraftvarmeværk er 85 kr. pr. ton. pr., dvs. prisen stiger fra 802 kr. pr. 

ton til 887 kr./ton ekskl. Moms, hvis stigningen træder i kraft pr. 1. september 2022. 

 

Herunder præsenteres 3 mulige scenarier for hvordan taksforhøjelserne kan træde i 

kraft. 

 

Scenarie 1: 

Alle takstforhøjelser afventer til 1. januar 2023.  

Dermed vil den politiske behandling i Tønder Kommune, ske i forbindelse med den 

ordinære behandling af takstblade for Tønder Forsyning i oktober/november, hvor 

de mulige takstscenarier skitseret under scenarie 3, vil blive kvalificeret og belyst i 

budgetprocessen og en ekstraordinær politisk behandling undgås. 

Den nødvendige likviditet for Tønder deponi A/S her og nu, kan sikres ved at: 

 

1a: Tønder Affald forudbetaler den forventede takstforhøjelse aconto for affald til 

forbrænding, svarende til i alt 300.000 kr. for affald til forbrænding, dertil kommer 

et tillæg til øvrige takststigninger til sikring af nødvendig likviditet.  

 

1b: Afdrag på gæld udskydes for at sikre den nødvendige likviditet.  

 



Scenarie 2: 

Ekstraordinær takststigning på affald til forbrænding træder i kraft pr. 1. september 

2022.  

Øvrige taskstigninger, som skitseret i scenarie 3 venter til 1. januar 2023 og de 

mulige takstscenarier, vil blive kvalificeret og belyst i den ordinære budgetproces. 

Dette begrundes i at underdækningen er akkumuleret gennem mange år og dermed 

ikke er ekstraordinær.  

Da den politiske behandling af den ekstraordinære stigning på affald til forbrænding 

først sker i august, vil takststigningen på affald til forbrænding blive varslet med 

forbehold for kommunalbestyrelsens godkendelse.  

 

Scenarie 3:  

Både den ekstraordinære stigning og stigning som følge af underdækning træder i 

kraft pr. 1. september 2022.  

Det skal besluttes hvilket takstscenarie, der skal arbejdes videre med,  

(Se opsummering i bilag 1.1 s. 21) 

 

3A: Afvikling over 3 år. Gradvis procentvis stigning.  19 % årlig stigning for 

brændbart, 48 % årlig stigning for deponiaffald. Efter 3 år falder taksten. 

3B: Afvikling over 5 år. Gradvis procentvis stigning.  11 % årlig stigning for 

brændbart, 23 % årlig stigning for deponiaffald. Efter 5 år falder taksten. 

3C: Afvikling over 5 år. Fast årlig stigning. 103 kr. årlig stigning for brændbart, 220 

kr. årlig stigning for deponiaffald. Efter 5 år falder taksten. 

3D: Takststigningerne fordeles over en længere årrække, fx 8-10 år, med henblik på 

udjævning af prisstigningerne og mere stabile takster.  

 

Da den politiske behandling tidligst kan finde sted i august, vil ekstraordinære 

takststigninger skulle varsles overfor kunderne med forbehold for 

kommunalbestyrelsens godkendelse.  

 

Det skal bemærkes, at budgetprocessen for 2023 er i gang og først afsluttes i 

oktober, så de nævnte takstforhøjelser er baseret på vurderinger ud fra den 

nuværende viden. Den generelle økonomiske situation i EU er usikker og de 

fremtidige mængder af affald til forbrænding og deponi er konjunktur-afhængige og 

formentlig være faldende fremover. Der må derfor forudses løbende årlige 

takstreguleringer for årene fremover, så taksterne løbende tilpasses for at holde den 

økonomiske balance efter ”hvile i sig selv” princippet. 

 

Takst-reguleringer på Tønder Deponi A/S vil efterfølgende få indvirkning på 

Taksterne i Tønder Affald A/S, som vil blive beregnet og behandlet i forbindelse 

med den ordinære budgetproces. 

Bilag: 1.1 Uddrag af PWC - kortlægning af økonomien 2009-2022 Tønder 

Deponi  

 

Bestyrelsens beslutning den 21. juli 2022: 

Den økonomiske situation for Tønder Deponi A/S håndteres samlet og 

takststigningerne behandles i forbindelse med den ordinære budget- og takstproces 

til ikrafttræden pr. 1. januar 2023. 

Den nødvendige likviditet for Tønder Deponi A/S sikres midlertidigt ved en 



kombination af forudbetaling fra Tønder Affald A/S og udskydelse af afdrag på 

gæld. 

Takststigningerne for Tønder Deponi ønskes fastlagt, således, at afviklingen af 

underdækning sker jævnt og stabilt over en årrække. Deponiets brugere inddrages. 

  



Bilagsliste 

Bilag 1.1 Uddrag af PWC kortlægning af økonomien – Tønder Deponi 8/7-22 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


