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Notat  

Økonomisk vurdering af tømmepriser ved udbud og for 
Ressourceindsamling A/S

På renovationsmarkedet er der på nuværende tidspunkt kun få renovationsaktører, 
der er store nok til at kunne håndtere indsamlingsopgaver i størrelsesordenen 
Indsamling på Tværs (IPT). De fem IPT kommuner har som bekendt overtaget 
kontrakten fra Remondis, som ikke ønskede at gennemføre renovationsindsamlingen i 
hele kontraktperioden, som udløber maj 2021. Ressourceindsamling A/S havde 
opstart med det nye selskab den 6.4.2020. 

Andre kommuners udbud

Brøndby Kommune har i efteråret 2019 bedt Cowi om en vurdering af deres 
affaldsordninger, med henblik på en politisk stillingstagen til fremtidig model. En af 
konklusionerne fra rapporten er, at:

”Inden for usikkerheden af resultaterne er der ikke nogen af løsningerne, som med 
sikkerhed kan siges at være billigere end andre, om end hjemtagning viser en tendens 
til at være lidt billigere. Dette betyder, at en diskussion af hjemtagning i høj grad bør 
dreje sig om kvaliteten i den leverede service og fleksibiliteten i ordningen, frem for 
blot mindste omkostning.”

Det har ikke været muligt at indhente direkte sammenlignelige tømmepriser på udbud 
der lige er gennemført og det nuværende i Ressourceindsamling A/S. Vurderingen 
bygger derfor på samtaler med kommuner og renovatører. For at foretage en 
sammenligning med tømmepriser på de seneste udbud, forudsættes viden om 
udbuddets serviceniveau. Skal der eksempelvis tømmes beholdere ved skel, 20 meter 
på grunden eller skal beholderen tømme uanset placering. En anden parameter der 
har betydning for tømmeprisen er hvilke krav er der til materiel m.m. 

En gennemgang af tømmepriser for forskellige kommuner viser, at tømmeprisen i 
gennemsnit er 20-22 kr. Tømmeprisen er et udtryk for den pris det koster at tømme 
en gennemsnitlig beholder. Udregnes ved at lægge alle udgifter til tømning af alle 
beholdere, containerne, VIP´er mm der indeholder alle de fraktioner der indsamles 
sammen og dividere med antal tømninger.

Ressourceindsamling A/S 

PwC har beregnet forventet tømmepris på baggrund af det, af bestyrelsen godkendte, 
budget. Det viser en tømmepris på 17 kr. Når Ressourceindsamling har mere 
driftserfaring, kan en mere retvisende tømmepris beregnes. Den forventes ikke at 
være højere end den nuværende.



Der fortages 3.100.000 tømninger pr. år i IPT kontrakten. Så en prisforskel på 2 kr. 
pr. tømning giver en forskel på 6.200.000 kr. pr år. 

Ingen af de omtalte tømmepriser er med krav om brug af elbiler. Det er på denne 
baggrund vurderingerne vedr. omkostninger i bilag 1 er udarbejdet, og at 
administrationen ikke anbefaler gennemført nyt udbud i Vestforbrændings-regi.


