Affaldsforbrænding
Eksempel på regnskabsmæssig behandling af salgsprovenu

1. Indledning
Miljøstyrelsen overvejer i øjeblikket forskellige modeller for liberalisering af forbrændingssektoren. Som led i den proces herunder Kammeradvokatens undersøgelse af forskellige juridiske forhold, har vi i dette notat illustreret konsekvenserne for de kommunale affaldsgebyrer ved afhændelse af et affaldsforbrændingsanlæg.
Der er i eksemplet taget udgangspunkt i I/S Vestforbrænding fordi dette selskab har den
højeste værdi ifølge PwC’s notat ”Liberalisering af affaldssektoren - Indikation på værdier
af de danske affaldsforbrændingsanlæg værdier”. Konsekvensen er beregnet for en tilfældig kommune, der ejer andel i I/S Vestforbrænding og samtidigt i sit regnskabet oplyser om ejerandelen i selskabet.
For at illustrere den mulige indvirkning af stranded kost, har vi tillige foretaget en beregning med udgangspunkt i den negative værdi, der er beregnet for I/S Nordforbrænding.
Dette anlæg er blandt de problemramte anlæg beskrevet i PwC’s notat ”Affaldsforbrænding – Stranded cost).
2. Værdi af I/S Vestforbrænding
I/S Vestforbrænding er et fælleskommunalt affaldsselskab etableret i 1970. Interessentskabet ejes i dag af 19 kommuner. Egedal Kommune har en ejerandel i I/S Vestforbrænding på 4,7 % ifølge kommunens regnskab for 2012.
PwC har i notatet beregnet en indikativ værdi af I/S Vestforbrænding til DKK 2.230 mio.
efter fradrag af gældsforpligtelser i I/S Vestforbrænding. Der henvises til notatet vedr.
forudsætninger for denne beregning.
Hvis der forudsættes et salg af selskabet til denne værdi, og provenuet fordeles mellem
ejerkommunerne efter den ejerfordeling, der fremgår af regnskabet for Egedal Kommune, kan konsekvensen af salgsprovenuet for affaldsøkonomien i Egedal kommune beregnes.
3. Konsekvenser for affaldsgebyret i Egedal Kommune
Egedal Kommunes andel af salgsprovenu vil udgøre ca. DKK 105 mio. Dette salgsprovenu skal i efter hvile-i-sig-selv princippet tilbageføres til affaldsforbrugerene ved takstreduktioner i de øvrige affaldsordninger som administreres af kommunen eller af kommunalt ejede affaldsselskabet.
Vi har i de efterfølgende beregninger forudsat at salgsprovenuet alene anvendes til at reducere affaldsgebyret for den private dagrenovation og driften af genbrugspladser lige-
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ligt, da affaldsgebyr for erhvervsaffaldsordningerne ikke er underlagt hvile-i-sig-selv
princippet.
Vores beregninger viser at tilbagebetaling af ca. DKK 105 mio. til forbrugerne i Egedal
Kommune vil medføre gratis dagrenovation og drift af genbrugsplaser i en periode på
næsten 2 år.
Vælger kommunen i stedet at afregne salgsprovenuet over en periode på 5 år, vil gebyrerne kunne nedsættes ca. 35 % i perioden.
4. Takstkonsekvenser for problemramte anlæg
PwC har beregnet en indikativ negativ værdi af I/S Nordforbrænding A/S på DKK 378,1
mio. Værdien er beregnet med udgangspunkt i et afkastkrav på 5 %, og således ikke et
direkte udtryk for et realistisk niveau for stranded cost, men vi har alligevel brugt det
grundlag for at illustrere en mulig effekt af stranded cost for afregningen med de lokale
ejerkommuners forbrugere.
I/S Nordforbrænding ejes i dag af 5 kommuner. Vi har i det efterfølgende beregnet takstkonsekvenserne for Hørsholm Kommune, der i 2011 havde en ejerandel af I/S Nordforbrænding på 14 % jf. årsregnskabet for 2011 for I/S Nordforbrænding.
Vi har i beregningerne forudsat at den negative værdi dækkes af affaldsgebyret for den
private dagrenovation og driften af genbrugspladser ligeligt.
Helsingør Kommunes andel af den negative værdi af I/S Nordforbrænding udgør ca.
DKK 53 mio. Vores beregninger viser at en opkrævning af den negative værdi vil medføre
at takststigning på ca. 230 % for dagrenovation og drift af genbrugspladser i 1 år.
Vælger kommunen i stedet at afregne den negative værdi over en periode på 5 år, vil
takststigningen udgøre ca. 46 %.
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