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Budget 2018

Vestforbrænding har, sammen med 

sine 19 ejerkommuner, i en årrække 

arbejdet målrettet på at genanvende 

mere husholdningsaffald, og nu viser 

resultaterne sig. Samarbejdet mellem 

Vestforbrænding, kommunerne og 

borgerne er nøglen til mere genan-

vendelse. Inddragelse af borgerne er 

fundamentet for succes. 

I sommeren 2016 gik et samarbej-

de mellem fem af Vestforbrændings 

ejerkommuner for alvor i luften, som 

forventes at resultere i mere om-

kostningseffektiv indsamling, bedre 

borgerservice og ikke mindst fortsat 

øget genanvendelse. Dette samarbejde 

udvikles løbende i årene, der kommer.

 

Fjernvarme til flere i eget 
fjernvarmenet 
På trods af at det borgernære affald i 

stigende grad går til genanvendelse, så 

modtager Vestforbrænding fortsat til-

strækkelige mængder forbrændingseg-

net affald, som til stadighed sikrer fuld 

udnyttelse af forbrændingskapaciteten 

og dermed produktion af affaldsbaseret 

fjernvarme – til stadig flere og flere 

kunder.

I 2016 kunne Vestforbrænding således 

afsætte mere end 60 % af den produce-

rede fjernvarme til eget fjernvarmenet. 

Denne udvikling fortsætter i 2017 og 

2018, hvor nettet udbygges yderligere, 

med henblik på levering af fjernvarme 

som erstatning for naturgas i særligt 

Lyngby-Taarbæk Kommune.

En robust og fuldt udnyttet forbræn-

dingskapacitet og optimeret afsætning 

af fjernvarme, indebærer derfor også at 

årets resultat på energisiden er positivt 

– og danner grundlag for fremtidig 

reduktion af affaldstakster og varme-

priser samtidig med reduktion af CO
2
- 

udledning forbundet med opvarmning 

af bygninger.

Fortællingen om affaldet,  
ressourcerne og energien i fokus
Flere end 20.000 gæster, dvs. skolebørn 

og andre med interesse for sortering, 

genanvendelse og energi, var i 2016 

gennem Vestforbrændings Formidlings-

centers forskellige undervisningstilbud 

på Vestforbrænding, på genbrugsstati-

onerne og på oplandets skoler. Det var 

flere end nogensinde før og understre-

ger den store interesse for, hvordan 

borgernes affald – samfundets  

ressourcer – håndteres og nyttiggøres. 

Den aktuelle politiske dagsorden har 

fokus på, i hvilken retning håndtering 

af affald og ressourcer skal udvikle 

sig – og ikke mindst hvem der skal løfte 

opgaverne – uden at de ventede nye 

rammebetingelser dog kom på plads i 

2016.

Med afsæt i de opnåede resultater, står 

Vestforbrænding godt rustet til at løfte 

nye opgaver og nye udfordringer uanset 

hvad fremtiden byder på. 

Ole Bondo Christensen, 

 bestyrelsesformand

 
FORORD

Samarbejde og borgernære affaldsløs-
ninger er nøglen til mere genanvendelse
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Nærværende Budget 2018 for Vest-

forbrænding og underliggende for-

retningsområder er opstillet i denne 

publikation. Budgettet består af en 

række budgetforudsætninger, der er 

sammenstillet til det samlede budget.

Materialet er opbygget således, at 

resultatet for hvert forretningsområde 

fremgår særskilt efter det konsoli-

derede resultat for Vestforbrænding. 

Vestforbrænding er overordnet opdelt i 

2 forretningsområder; Energi og distri-

bution samt Kommuneservice. 

Henvisninger til år 2016, 2017 samt 

2018 i dette dokument refererer til 

Regnskab 2016, godkendt Budget 2017 

og aktuelt Budget 2018.

Budget 2018 består af et driftsbudget 

samt investerings-, likviditets- og  

balancebudget i den nævnte rækkefølge 

og er udarbejdet med udgangspunkt i 

Vestforbrændings Strategi 2020.

Budgettet indeholder det nuværende 

opland på 19 ejerkommuner med  

udgangspunkt i 932.000 indbyggere. 

I budgettet er der ikke indregnet  

ejerandele af associerede selskaber 

som AV Miljø, SMOKA, AFATEK og Dansk 

restprodukthåndtering (DRH). 

INDLEDNING

Der er ikke indregnet ekstraordinære 

omkostninger til Vestforbrændings 

deponier og CO
2
-kvoter for 2018. 

A-taksten for 2018 indstilles til 30 kr. 

pr. indbygger, jævnfør beslutning af 25. 

marts 2015 vedrørende finansiering 

af udbygning af Formidlingscentrets 

tilbud.

Behandlingstaksten (B-takst) i 2018 

indstilles til 350 kr. pr. ton affald, hvilket 

er uændret i forhold til taksten god-

kendt i 2017.  

Varmepriserne indstilles ligeledes 

uændrede i forhold til 2017. Afgiftsstig-

ninger m.v. er således indregnet som 

besparelse på andre poster således af 

affaldsbehandlingstaksten og varme-

priserne kan fastholdes.

For hele Vestforbrænding er der bud-

getteret med 336 årsværk i 2018 mod 

340 årsværk i 2017. Den estimerede 

lønstigning fra 2016 til 2018 er på ca. 4 

% og følger overenskomsten.

Vestforbrændings investeringsniveau 

er budgetteret til at udgøre 285 mio. 

kr. i 2018. De samlede investeringer i 

relation til udbygning af varmenettet 

og større strategiske investeringer er 

forudsat lånefinansieret.   

Der foreligger ikke nye informationer til 

vurdering af renteberegning af indskud-

skapitalen med virkning for affaldssi-

den og der er derfor fortsat usikkerhed 

om opgørelse af Vestforbrændings 

egenkapital, der derfor opgøres efter 

samme principper som hidtil. Det er 

valgt at sætte det budgetterede resultat 

lavere end den kalkulerede forrentning, 

for at begrænse risikoen for opbygning 

af en uhensigtsmæssig stor overdæk-

ning.

I lighed med 2017 budgetteres der i 

2018 med en underdækning på 10 mio. 

kr. i Fællesaktivitet Genbrugsstationer. 

Målet er fortsat, at det akkumulerede 

overskud gradvist nedbringes til ca. 

40 mio. kr., hvilket vurderes at give en 

passende robusthed over for ændringer 

i navnlig retningslinjerne for genanven-

delse af bygge- og anlægsaffald.
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Omsætningen fra Vestforbrændings 

aktiviteter er budgetteret til 1.196 mio. 

kr. i forhold til 1.173 mio. kr. i 2017. 

Den lavere omsætning i forhold til 

2016 skyldes nedsættelse af B-takst 

samt lavere el-omsætning som følge 

af indtægt fra regulerkraft i 2016, der 

ikke er budgetlagt i 2018 hos Energi og 

Distribution. Kommuneservice budget-

ter med en stigning i omsætningen som 

følge af højere aktivitet på områdets 

ordninger. 

Vestforbrænding har på baggrund af de 

ovenstående forhold, budgetteret med 

et overskud i 2018 svarende til 18,9 

mio. kr. jf. skema. 

BUDGET 2018 - 
VESTFORBRÆNDING

i 1 .000 kr . Vestforbrænding

Faktisk 2016 Budget 2017 Budget 2018

Omsætning i alt           1.206.598           1.173.142           1.196.191 

Variable omkostninger i alt             -718.134             -736.137             -733.267 

Dækningsbidrag              488.464              437.005              462.924 

Faste omkostninger i alt             -247.580             -247.881             -261.947 

Supportfinansiering i alt                   4.611                     -276                   5.688 

Afskrivninger i alt             -171.562             -162.080             -184.736 

Resultat før finansielle poster (EBIT)                 73.932                 26.768                 21.928 

Netto finansielle poster i alt               -15.573               -14.500               -13.863 

Periodens resultat                 58.359                 12.268                   8.065 

Regulering over-/underdækning                    -6.475                   12.932                   10.881 

Periodens resultat efter over-/underdækning                 51.884                 25.200                 18.946 

Note: Omsætning og omkostninger for 2016 er ikke korrigeret for intern samhandel. Således er 2016 identisk med  

forudsætningerne for Budget 2017 og 2018.



7

Budget 2018

Budget 2018 fordelt på Vestforbrændings forretningsområder, fremgår nedenfor. De enkelte forretningsområder gennemgås 

på de efterfølgende sider.

i 1 .000 kr . Vestfor- 
brænding

Energi og 
Distribution

Kommune- 
service & 

A-takst

Support

Budget 2018 Budget 2018 Budget 2018 Budget 2018

Omsætning i alt           1.196.191              694.508            494.349                  7.335 

Variable omkostninger i alt             -733.267             -356.491           -366.123              -10.654 

Dækningsbidrag              462.924              338.016            128.226                 -3.319 

Faste omkostninger i alt             -261.947             -104.379             -89.672              -67.897 

Supportfinansiering i alt                   5.688               -39.392             -34.926                80.006 

Afskrivninger i alt             -184.736             -159.800             -16.146                 -8.790 

Resultat før finansielle poster (EBIT)                 21.928                 34.446             -12.518                           0 

Netto finansielle poster i alt               -13.863               -15.500                 1.637                          -   

Periodens resultat                   8.065                 18.946             -10.881                           0 

Regulering over-/underdækning                   10.881                           -                   10.881                          -   

Periodens resultat efter over-/underdækning                 18.946                 18.946                        -0                           0 

Note: Omsætning og omkostninger for 2018 er ikke korrigeret for intern samhandel.

Budget 2018 - Vestforbrænding
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I de efterfølgende afsnit præsenteres Budget 2018 for Energi og Distribution samt Kommuneservice i detaljer. Afslutningsvist 

gennemgås Budget 2018 for supportfunktioner.

I Energi og Distribution produceres el 

og varme på basis af forbrændingseg-

net affald anvist af ejerkommunerne, 

suppleret med indkøbt biomasseaf-

fald og importeret erhvervsaffald på 

produktionsanlægget i Glostrup. Der 

er 2 aktive ovnlinjer med en samlet 

forbrændingskapacitet på 550.000 tons 

pr. år. 

Varmen fra affaldet fortrænger olie, 

kul og naturgas og bidrager dermed 

til nedbringelse af klimaeffekterne 

ved produktion af varme til opvarm-

ningsformål. Vestforbrænding udvider i 

disse år varmenettet i Ballerup, Furesø, 

Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk 

Kommuner til gavn for både forbruger-

nes økonomi og miljøet. 

Vestforbrænding har gennem de sene-

ste år oplevet stor interesse for at kon-

vertere fra naturgas til fjernvarme bl.a. 

som følge af en attraktiv varmepris. 

Denne interesse forventes at fortsætte, 

hvorved omkostningerne til distribution, 

BUDGET 2018 - 
FORRETNINGSOMRÅDER 

Energi og Distribution
i forhold til afsætning, bliver faldende 

og prisnedsættelser dermed bliver 

mulige. Det forventes at ca. 66 % af 

den producerede affaldsvarme vil blive 

afsat i Vestforbrændings eget forsy-

ningsnet i 2018.

Vestforbrændings fremadrettede 

udviklingsplaner inden for varmedistri-

bution koncentrerer sig om, koordineret 

med de samlede planer for regionen, 

at bidrage til omstillingen frem mod 

et energisystem, der er uafhængigt 

af fossile brændsler. Ud over at støtte 

op om det regionale planlægningsar-

bejde forudsættes det også at være 

Vestforbrændings rolle, at bidrage til 

implementering af planerne, når dette 

på kort eller mellemlagt sigt, hænger 

sammen med Vestforbrændings fjern-

varmenet i Vestforbrændings ejerkom-

muner. 

På grundlag af udviklingen og planerne 

for øget udsortering af genanvendeligt 

affald vurderes det, at de forbræn-

dingsegnede affaldsmængder fra eget 

opland udgør omkring ca. 470.000 tons 

i 2018 og den samlede årskapacitet 

ligger på omkring 550.000 tons. 

El-produktionen sælges på den nor-

diske el-børs Nordpool og er således 

i fri konkurrence. Varmeproduktionen 

sælges til eget varmeopland samt til 

varmetransmissionsselskaberne CTR 

og VEKS. 

Derudover er det et væsentligt indsats-

område, at bidrage til strategisk ener-

giplanlægning i Region Hovedstaden, 

hvor målet er at sikre billigere varme-

forsyning og klimamæssige gevinster.
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Budgetforudsætninger – Energi og Distribution

Budgetoverblik 2018 – Energi og Distribution

Nedenfor fremgår udvalgte budgetforudsætninger vedr. Energi og Distribution.

• Varmepriser er i 2018 fastholdt på 2017 niveau

• B-taksten fastholdes på 2017 niveau

• Der er budgetteret med 549.000 forbrændte tons

• I budgettet er der indregnet 1.171.000 MWh til afsætning på varmenettet

• Der budgetteres med en samlet energiproduktion, svarende til 1.480.000 MWh 

• Der er budgetteret med 16.000 timers rådighed på kraftvarmeanlægget

• B-taksten udgøres af 463.000 indvejede ton

• Der er budgetteret med importaffald svarende til 35.000 ton i 2018

Oversigt over en række centrale trends tilknyttet forbrændingsanlægget, følger nedenfor.

Budget 2018 for Energi og Distribution fremgår nedenfor og der er budgetteret med et resultat på i alt 18,9 mio. kr.

Produktionstal anlæg 5 og 6 Realiseret 2016 Budget  2017 Budget 2018

Forbrændte tons 529.169 553.600 549.363

Energiproduktion MWh 1.419.787 1.483.700 1.480.146

Rådighedstimer 15.976 15.900 16.008

i 1 .000 kr . Energi og Distribution Energi- 
produktion

Energi- 
afsætning

Faktisk 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2018 Budget 2018

Omsætning i alt             719.316             681.300             694.508           270.171           424.336 

Variable omkostninger i alt           -366.090           -354.977           -356.491          -237.936          -118.555 

Dækningsbidrag             353.226            326.323            338.016              32.235           305.781 

Faste omkostninger i alt            -97.230           -107.423           -104.379            -72.229            -32.150 

Supportfinansiering i alt             -33.703             -33.700             -39.392            -25.757            -13.635 

Afskrivninger i alt           -152.778           -145.500           -159.800            -98.000            -61.800 

Resultat før finansielle poster (EBIT)              69.516               39.700               34.446          -163.750           198.196 

Netto finansielle poster i alt             -17.632             -14.500             -15.500               -3.500            -12.000 

Periodens resultat              51.884               25.200               18.946          -167.250           186.196 

Regulering over-/underdækning                          -                          -                            -                          -                          -   

Periodens resultat efter over-/under-

dækning
             51.884               25.200               18.946          -167.250           186.196 

Note: Omsætning og omkostninger for 2016 er ikke korrigeret for intern samhandel. Således er 2016 identisk med  

forudsætningerne for Budget 2017 og 2018.

Budget 2018 -  Forretningsområder
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Omsætning

Prisudvikling på varme og affald 2007-2018

Den samlede omsætning for Energi og 

Distribution er i 2018 budgetteret til 

694,5 mio. kr. i forhold til 681,3 mio. kr. 

i 2017. Udbygningen af eget varmenet 

er den primære årsag til den højere 

omsætning.

Nedenfor er vist prisudviklingen i 

perioden 2007-2018 for Behandlings-

takst (B-takst) og varmeprisen for et 

standard enfamilieshus. Fra 2017 til 

2018 er priserne konstante. 

De uændrede priser på varmesiden  

betyder en real prisnedsættelse på 

1,2 % for et standard enfamilieshus, 

svarende til en prisnedsættelse for et 

standard enfamilieshus på ca. 130 kr./

år inklusive moms, fordi der ikke er ind-

regnet pristalsregulering og afgiftsstig-

ninger i varmepriserne for 2018. 

Hvad angår den uændrede behand-

lingstakst er der også her tale om en 

real prisnedsættelse, da pristalsregu-

lering på CO
2
-afgift og tillægsafgift ikke 

er indregnet. 

Varmesalg
Forudsætninger vedr. salg af varme fremgår nedenfor:

Salg af varme Faktisk 2016 Budget  2017 Budget 2018

Varmeafsætning i MWh til eget Net 716.421 750.300 772.115

Varmeafsætning i MWh til CTR/VEKS 450.085 410.300 398.418

Varmeafsætning i alt i MWh 1 .166 .506 1 .160 .600 1 .170 .533

Varmeomsætning i mio . kr . 422,2 410,8 419,2
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B-takst pr. ton Varmepris ex. moms i MWh for standard hus 18,1 MWh

Budget 2018 -  Forretningsområder
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El-salg
Den producerede mængde el, sælges 

på den nordiske el-børs Nordpool til de 

aktuelle el-priser, der opgøres pr. time, 

døgnet rundt.

El-afsætningen er budgetteret til at 

udgøre 271.456 MWh i 2018.

El-omsætningen er budgetteret på 

grundlag af de nugældende priser der 

forventes at være på ca. 360 kr./MWh 

(inkl. biomassetilskud) i 2018.  

I relation til de variable omkostnin-

ger er der for Energi og Distribution i 

budgetarbejdet taget udgangspunkt i de 

omkostninger, der er forudsat lineært 

variable i forhold til forbrændingskapa-

citeten.

De variable omkostninger udgør 356,5 

De faste omkostninger udgør 104,4 mio. kr. i 2018, hvilket er 3 mio. kr. lavere end i 2017. Det er primært fald i konsulent-

bistand, der giver de lavere faste omkostninger.

De budgetterede afskrivninger følger 

aktivernes fordeling på Energiprodukti-

on og Energiafsætning under Energi og 

Distribution. 

Den samlede omsætning udgør 97,7 

mio. kr. i 2018.

El-prisen er sammensat af spotprisen 

på Nordpool, eventuelle indgåede ter-

minskontrakter samt biomassetilskud.  

Behandlingsindtægter (B-takst)
Behandlingstaksten (B-takst) er fastsat 

til 350 kr. pr. ton affald, hvilket er uæn-

dret i forhold til taksten i 2017. Indtægt 

fra B-taksten er budgetteret til 167,6 

mio. kr. inkl. importaffald.

Øvrige takster, herunder takst for fejl-

sorterede læs, som er reguleret så de 

afspejler de faktiske omkostninger mm, 

fremgår af Takster og priser, Budget 

2018 i bilag 1.

Øvrig omsætning
Ud over omsætning nævnt ovenfor er 

der indregnet 10 mio. kr. – bl.a. fra  

Hillerødledningen, serviceabonnemen-

ter og intern omsætning mellem Energi 

og Distribution samt Kommune- 

service. 

Variable omkostninger

Faste omkostninger

Afskrivninger 

mio. kr. i 2018, hvilket er på samme  

niveau som i 2017. 

Afgifter
Produceret energi fra affaldsbehandling 

er omfattet af henholdsvis CO
2
-, tillægs- 

og affaldsvarmeafgift. Afgiftsgrundla-

get for den budgetterede CO
2
 -afgift er 

den erfaringsbaserede udledte fossilt 

baserede CO
2
. Afgiftsgrundlaget for 

den budgetterede tillægsafgift er den 

producerede affaldsbaserede varme 

og affaldsvarmeafgiften opgøres på 

grundlag af den afsatte affaldsvarme-

mængde.

Afskrivningerne er fordelt som det 

fremgår nedenfor:

• Energiproduktion 98,0 mio. kr.

• Energiafsætning 61,8 mio. kr.

• Energi og  

Distribution
159,8 mio. kr.

De samlede afskrivninger for Energi og 

Distribution udgør 159,8 mio. kr. i 2018. 

I 2016 var de samlede afskrivninger for 

energi og Distribution152,8 mio. kr.

Budget 2018 -  Forretningsområder
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Kommuneservice

Budgetforudsætninger - Kommuneservice

Kommuneservice varetager en bred 

vifte af opgaver for kommunerne på 

området for vidensdeling og bistand, 

administration, indsamling af affald, 

samt oparbejdning og afsætning af gen-

anvendelige materialer. Forretnings-

områdets opgaver spænder bredt fra 

drift af ordninger og genbrugsstationer 

til administration af de kommunale 

opgaver på affaldsområdet. På Vest-

forbrændings 3 lokationer i Glostrup, 

Frederikssund, Høje Taastrup drives 

omlastnings- og forædlingsaktiviteter 

som led i afsætning af det indsamlede 

genanvendelige affald.  

De overordnede forudsætninger tilknyt-

tet Budget 2018 for Kommuneservice 

gennemgås nedenfor. 

• Der er regnet med drift af de samme 

ordninger som i 2017

• Til forskel for 2016, hvor ordningen 

”Indsamling På Tværs” gradvist blev 

idriftsat, er der i lighed med Budget 

2017 indarbejdet fuld drift i 2018.

• Fællesaktivitet Genbrugsstationer er 

budgetteret til at modtage 344.000 

ton (338.000 tons i budget 2017, 

348.000 tons i 2016)

• A-taksten for 2018 indstilles til 30 kr. 

pr. indbygger, jævnfør beslutning af 

25. marts 2015 forbundet med etab-

leringen af nye undervisningstilbud.

• De akkumulerede overskud på Fælle-

saktivitet Genbrugsstationer og de  

sideordnede aktiviteter i Frederiks-

sund nedbringes ved at budgettere 

med en underdækning på henholds-

vis 10 mio. kr. og 1 mio. kr.

I Budget 2018 er der indarbejdet aktivi-

teter, der skal bistå kommunerne med 

en større grad af målopfyldelse i relati-

on til den aktuelle ressourcestrategi på 

affaldsområdet. Indsamling af genan-

vendeligt affald sker i stigende grad 

ved husstanden, men også via kuber og 

genbrugsstationer. De mange indsam-

lingskanaler, hvor indsamling af mere 

end 40 affaldstyper er sat i system, 

sikrer en god service for borgerne og 

en effektiv sortering. 

Vestforbrænding ønsker at gå forrest 

inden for initiativer til sikring af en 

effektiv og optimal drift af indsamlings-

ordninger, der bidrager til, at der fortsat 

indsamles stigende mængder til gen-

anvendelse. Tilsvarende gælder for den 

efterfølgende forædling og afsætning, 

hvor der arbejdes for en økonomisk 

og miljømæssig fornuftig afsætning. 

Derfor er der i budgettet indarbejdet 

nye initiativer baseret på robotsorte-

ring. Sortering via robotteknologi er et 

område Kommuneservice ser lovende 

perspektiver i. I første omgang i forbin-

delse med udsortering af genanvendeli-

ge ressourcer fra storskrald. 

I 2018 er det budgetteret, at Fælles-

aktivitet Genbrugsstationer modtager 

344.000 tons affald. Udviklingen i de 

budgetterede og faktiske mængder fra 

2012 - 2018 er vist i den nedenstående 

figur.

Fællesaktivitet Genbrugsstationers 

budget for 2018 afspejler, at der 

arbejdes mod, at genbrugsværdierne 

tilbageføres til kommunerne via de 

ordninger, hvor affaldet indsamles. I 

første omgang er genbrugsværdierne 

for metal indsamlet på genbrugssta-

tionerne indarbejdet i budgettet for 

Fællesaktivitet Genbrugsstationer.
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I lighed med 2017 budgetteres der i 

2018 med en underdækning på 10 mio. 

kr. i Fællesaktivitet Genbrugsstationer. 

Målet er fortsat, at det akkumulerede 

overskud gradvist nedbringes til ca. 

40 mio. kr., hvilket vurderes at give en 

passende robusthed over for ændringer 

i navnlig retningslinjerne for genanven-

delse af bygge- og anlægsaffald.

Fællesaktivitet Genbrugsstationer 
Den kommunefinansierede del af  

Fællesaktivitet Genbrugsstationer er i 

2018 reduceret med 7 % i forhold 2017 

og 13 % i forhold til 2016, hvilket giver 

en tilsvarende reduktion i taksterne.

Med udgangspunkt i den opdaterede 

fordelingsnøgle og de i øvrigt gældende 

principper er der beregnet følgende 

takster for 2018:

• Havebolig: 1.137 kr./stk.

• Rækkehus: 287 kr./stk.

• Etagebolig: 99 kr./stk.

• Sommerhus: 435 kr./stk.

• Kolonihavehus: 336 kr./stk.

Godtgørelse:

• Forbrændingsegnet: 451 kr./tons

• Haveaffald: 301 kr./tons

• Farligt affald: 4.600 kr./tons

Øvrige ordninger og aktiviteter
Ved udgangen af 2017 bortfalder 

ressourcestrategipuljen finansieret via 

forbrændingstaksten. Det medfører en 

stigning i taksten for madaffald fra 350 

kr./tons i 2017 til 650 kr./tons i 2018.

Markedssituationen for kompostering 

af haveaffald indebærer, at de nye 

aftaler med behandlingsanlæg bringer 

taksten for haveaffald op på 200 kr./

tons i forhold til de nuværende 175 kr./

tons i 2017.

Der er en stigning i antal kommuner, 

der benytter omlasteanlægget i Glo-

strup til aflevering af papir, glas, plast 

og metal fra de kommunale indsam-

lingsordninger, hvilket muliggør, at den 

månedlige takst kan halveres til 1.500 

kr./md. i 2018 i forhold til taksten for 

2017.

En vurdering af markedssituationen 

giver anledning til at forvente en 

markant prisstigning i tømmeprisen for 

de nedgravede systemer ultimo 2017, 

hvor tømningen udbydes. Dette sam-

menholdt med en tilsvarende markant 

stigning af antal nedgravede systemer 

der skal tømmes, indebærer, at det er 

nødvendigt at foreslå en takststigning 

til 250 kr./tømning i 2018 til trods for, at 

ordningen for tømning af kuber og ned-

gravede systemer fik fastsat taksterne 

for tømning i 2018 allerede sidste år. 

Taksterne for tømning af kuber i 2018 

på 98 kr./tømning forventes at kunne 

matche de kommende tømmepriser og 

fastholdes.

Det nuværende administrationsbidrag 

på 6 kr./tons udgår, idet administration 

er indregnet i den samlede opgørelse 

og modregning af omkostninger. 

Grundtaksterne på 0,75 kr./tømning for 

Indsamling På Tværs, 0,80 kr./behol-

der/mdr. for Beholderservice og 15 kr./

beholder/år for Indsamling af Flerkam-

merfraktioner fastholdes på uændret 

niveau i 2018 i forhold til 2017.

Med en takst på 60 kr./P-nr. er der tale 

om takstnedsættelse for opkrævning af 

erhvervsgebyrer, ligesom administra-

tionsgebyret for indkøb og udlevering 

af papirsække halveres til 50 kr./1.000 

stk. Et tilsvarende gebyr for bioposer er 

nyt og bliver på 5 kr./1.000 stk.

Takster og priser, Budget 2018 fremgår 

af Bilag 1.

Budget 2018 -  Forretningsområder
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Budgetoverblik 2018 - Kommuneservice

Omsætning

Kommuneservice har for 2018 budgetteret med en væsentlig stigning i forretningsområdets aktiviteter og dermed omsætning 

samt omkostninger tilknyttet driften. Afskrivningerne er ydermere forøget fra 2016-niveau. Baggrunden herfor beskrives  

nedenfor med udgangspunkt i tabellen indeholdende faktisk 2016 samt Budget 2017 og 2018.

Kommuneservice har i kraft af de nye 

tiltag budgetteret med en meromsæt-

ning i forhold til 2016 svarende til 14 

mio. kr. En håndfuld ordninger har 

budgetteret med et højere aktivitets-

niveau end afholdt i 2016, herunder 

specielt aktiviteter tilknyttet Indsamling 

På Tværs (+21 mio. kr.) og tømning af 

kuber og nedgravede beholdere (+9 

mio. kr.). 

Omlastningsaktiviteter i Frederikssund, 

Glostrup og Høje Taastrup budgetterer 

med en lavere omsætning (-4 mio. kr.) 

svarende til nedgangen i aktiviteter i 

relation til distribution af beholdere til 

kommuner, der er en del af Indsam-

ling På Tværs. Ekstraordinære salg af 

beholdere i 2016 svarende til 12 mio. 

kr. er ikke budgetlagt i 2018.

i 1 .000 kr . Kommuneservice &  A-takst

Faktisk 2016 Budget 2017 Budget 2018

Omsætning i alt              480.531              484.322            494.349 

Variable omkostninger i alt             -341.559             -371.083           -366.123 

Dækningsbidrag              138.973              113.239            128.226 

Faste omkostninger i alt               -92.287               -82.095             -89.672 

Supportfinansiering i alt               -29.630               -34.076             -34.926 

Afskrivninger i alt               -12.640               -10.000             -16.146 

Resultat før finansielle poster (EBIT)                   4.416               -12.932             -12.518 

Netto finansielle poster i alt                   2.059                          -                   1.637 

Periodens resultat                   6.475               -12.932             -10.881 

Regulering over-/underdækning                   -6.475                   12.932                 10.881 

Periodens resultat efter over-/underdækning                          -                            -                          -0 

Note: Omsætning og omkostninger for 2016 er ikke korrigeret for intern samhandel. Således er 2016 identisk med  

forudsætningerne for Budget 2017 og 2018.

Budget 2018 -  Forretningsområder
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Variable omkostninger

Faste omkostninger 

Afskrivninger

I takt med en forøgelse af Kommune-

services omsætning følger en tilsva-

rende udvikling på omkostningssiden. 

For de variable omkostninger, der i vid 

udstrækning følger områdets aktivitets-

niveau, er der budgetteret med 366,1 

mio. kr. mod 341,6 mio. kr. i faktisk 

2016. Udviklingen udgør en forøgelse 

på -24,5 mio. kr.

Bevægelserne bag udviklingen i de 

variable omkostninger er hovedsageligt 

tilknyttet behandlings- og transport- 

omkostninger. I relation til forøgel-

sen vedr. transportomkostninger, er 

De faste omkostninger udgør 89,7 mio. 

kr. i 2018. I forhold til 2016 er det et 

lavere forbrug, svarende til +2,6 mio. 

Kommuneservice påtænker at satse på 

udsortering af fraktioner inden for bl.a. 

stort brændbart via ny teknologi i form 

af robotsortering. I investeringsplanen 

for 2018 er indarbejdet investering på 

40 mio. kr. til omlastningsaktiviteter og 

robotsorteringsanlæg. Heri er der en 

større anlægsinvestering til klargøring 

det tømning af kuber og nedgravede 

systemer (-9 mio. kr.) og indsamling på 

tværs af kommunegrænser (-13,5 mio. 

kr.), samt transport af madaffald fra 

omlastning til behandlingsanlæg  

(-3 mio. kr.). 

I tilknytning til behandling af de ind-

samlede fraktioner er der budgetteret 

med en højere omkostning (-7 mio. kr.) 

tilknyttet Fællesaktivitet Genbrugssta-

tioner på trods af en lavere budgetteret 

mængde. Her er det udviklingen inden 

for specielt farligt affald, blandet  

byggeaffald og træ, der er blevet dyrere 

at behandle. Indsamling På Tværs  

(-7 mio. kr.) har budgetteret med flere 

omkostninger som følge af et fuldt 

driftsår sammenlignet med 2016. 

Endvidere er der for 2018 ikke bud-

getteret med indkøb af beholdere for 

kommuner, hvor der i 2016 afholdt 

omkostninger til indkøb svarende til 

12 mio. kr. Omvendt har seneste udbud 

vedr. behandling af madaffald resulte-

ret i en lavere behandlingspris på trods 

af 2.000 tons mere til behandling (+4 

mio. kr.). 

af areal, bygningsmasse og øvrige 

nødvendigheder tilknyttet en omlast-

ningslokalitet. 

I løbet af 2016 er der endvidere akti-

veret nyt kundesystem, nye materielle 

anlægsaktiver i Frederikssund samt 

en opgradering af det eksisterende 

container- og komprimatormateriel 

på genbrugsstationerne. Dette får fuld 

konsekvens i 2018. Det ovenstående er 

årsagerne til forøgelsen i afskrivnin-

gerne fra 2016 på 12,6 mio. kr. til 16,1 

mio. kr. i 2018. 

kr.. Årsagen til udviklingen skyldes  

ekstraordinære omkostninger i 2016 

relateret til distribution og udkørsel af

spande som følge af kommuners over-

gang til Indsamling På Tværs. 

Budget 2018 -  Forretningsområder
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Supportomkostninger

Finansielle poster

Supportomkostninger er de samlede 

omkostninger til Vestforbrændings 

supportfunktioner, hvilket er aktiviteter 

vedrørende bestyrelse, direktion, re-

ception, kantine, jura, indkøbsfunktion, 

IT, regnskab/økonomi, miljø & arbejds-

miljø, kommunikation og HR samt 

vedligeholdelse af bygninger og interne 

servicefunktioner i øvrigt. 

De samlede supportomkostninger  

udgør 80 mio. kr. inkl. afskrivninger på 

8,8 mio. kr. i 2018. Der er en stigning 

i de samlede omkostninger, da der er 

Der er for 2018 forudsat et gennem-

snitligt afkast vedr. obligationsbehold-

ningen på 2 %. Den gennemsnitlige 

lånerente tilknyttet låneporteføljen er 

budgetlagt til 1,75 %. Begge rentesatser 

er budgetteret i samråd med Vestfor-

brændings finansielle rådgivere. 

De finansielle poster udgør samlet:

• Finansielle  

indtægter

+29,3 mio. kr.

• Finansielle  

omkostninger

-43,2 mio. kr.

• Vestforbrænding 

samlet 

-13,9 mio. kr.

foretaget løbende centralisering af 

funktioner og opgaver i stabsfunktioner. 

De samlede supportomkostninger er 

fordelt til forretningsområderne efter 

aktivitetsbestemte fordelingsnøgler i de 

enkelte funktioner. Disse principper og 

fordelingsnøgler er uændret i forhold til 

2016 og 2017.  

Vestforbrænding vil i 2018 fortsætte 

sin IT-strategi om at løfte den generelle 

modenhed på IT-området med fokus på 

standardisering, øget governance og 

sikkerhed samt generel fokus på digita-

le løsninger til vore kunder og medar-

bejdere, så Vestforbrænding lever op 

til ”Best Practice på IT-området”. For 

2018 er der særlig fokus på kravene i 

Persondataforordningen der træder i 

kraft i maj 2018.

Formidlingscentret øger løbende sine 

aktivitet frem mod 2018, specielt som 

følge af etableringen af et nyt undervis-

ningstilbud. Besøgstallet i den forbin-

delse er budgetteret til 25.000 besøg. I 

2016 blev Formidlingscentret besøgt af 

ca. 20.000.

De finansielle indtægter er fordelt til 

forretningsområderne efter områder-

nes omsætning og andel af anlægsak-

tiver, mens de finansielle omkostninger 

fordeles til områderne på baggrund af 

deres andel af Vestforbrændings sam-

lede låneportefølje. 

Med den nuværende sammensætning 

af depotporteføljen for realkreditob-

ligationer, er der frem mod 2018 en 

rentefølsomhed på 2. Det betyder at de 

finansielle indtægter ved en ændring af 

renten på +/- 1 % vil have udsving på 

ca. +/- 13 mio. kr.

 

For de finansielle omkostninger er der 

en rentefølsomhed på 0,4. Det medfører 

at de finansielle omkostninger ved en 

ændring af renten på +/- 1 % vil have 

udsving på ca. +/- 7 mio. kr. 

Dette indeholder omkostninger til drift af supportfunktioner og de finansielle poster for Vestforbrænding.

ØVRIGE
OMRÅDER
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Strategisk investeringsbudget
Af nedenstående skema fremgår 

hovedposterne for planlagte strategi-

ske investeringer tilknyttet de enkelte 

forretningsområder. 

De strategiske budgetterede inve-

steringer i 2018 udgør 115 mio. kr. jf. 

nedenstående skema. 

I relation til de strategiske investeringer 

for 2018, er hovedparten som nævnt  

relateret til udbygning af varmenettet. 

Det sker som følge af 75 mio. kr. til 

fortsat udvidelse af fjernvarmenettet 

indenfor projektet Lyngby Etape B.  

I lighed med tidligere år, udgør udvidel-

sen af varmenettet hovedparten af de 

strategiske investeringer. Vestforbræn-

ding har i den henseende siden 2005 

arbejdet på optimeret udnyttelse af den 

affaldsbaserede fjernvarme i samspil 

med andre energikilder. På grundlag af 

varmeplaner udarbejdet i samarbejde 

med Ballerup, Furesø, Gladsaxe, Herlev 

og Lyngby-Taarbæk Kommuner pågår 

gennemførelse af projekter, for udbyg-

ning af miljørigtig og billig fjernvarme 

som udvidelse af Vestforbrændings 

fjernvarmenet.

Vestforbrænding er ved at ligge sidste 

hånd på Lyngby Etape A.

Kommuneservice har budgetlagt inve-

steringer i ny robotteknologi til udsorte-

ring af mængder til omlastning. Udover 

investering i teknologien, dækker 

investeringen en række anlægsinveste-

ringer, driftsmateriel samt klargøring 

af areal. Samlet investering i 2018 er 

40 mio. kr

Alle investeringsplanens aktiviteter 

bliver som udgangspunkt aktiveret og 

afskrevet fra og med ibrugtagningstids-

punktet. Større investeringer, der kan 

opdeles i væsentlige del-investeringer 

aktiveres løbende efterhånden som 

disse ibrugtages. 

Investeringsbudgettet er opdelt i to 

INVESTERINGER

dele. En strategisk og en driftsmæssig 

opdeling. Det samlede investeringsbud-

get for 2018 er på 285 mio. kr., heraf 

udgør de strategiske investeringer 115 

mio. kr.

De strategiske investeringer bliver 

forelagt og godkendt enkeltvis af be-

styrelsen inden arbejdet påbegyndes. 

De driftsmæssige investeringer bliver 

budgetteret og godkendt i forbindel-

se med godkendelse af nærværende 

budget og vil således ikke efterfølgende 

kræve særskilt godkendelse i besty-

relsen. Driftsmæssige investeringer 

over 10 mio. kr. skal dog godkendes af 

bestyrelsen. 

Strategiske investeringer i 1 .000 kr . Budget 2017 Budget 2018

Energiproduktion 0 0

Varmeplaner, godkendte 107.000 75.000

Varmeplaner, ikke godkendte 95.000 0

Kommuneservice 12.000 40.000

Strategisk investeringsbudget i alt 214 .000 115 .000
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Driftsmæssigt investeringsbudget
Posterne indeholdt i den driftsmæssige 

investeringsplan vil blive gennemført 

uden selvstændig bevilling. De drifts-

mæssige investeringer indeholder 

løbende opdateringer af Vestforbræn-

Energi og Distribution
Energiproduktion står foran en ud-

skiftning af eksisterende affaldskraner 

svarende til 30,2 mio. kr. samt inve-

steringer i elforsyning og SRO anlæg 

svarende til 9,8 mio. kr. til bl.a. 10kV 

transformere. I relation til bygnings-

massen tilknyttet kraftvarmeanlægget 

påtænkes investeringer i størrelsesor-

denen 12 mio. kr. til kranværksted og 

renovering af kontor- og arbejdsarealer.

dings systemer for sikring af stabil drift 

af allerede besluttede driftsopgaver.

De samlede driftsmæssige investerin-

ger udgør 170 mio. kr. og fordelingen 

på områder fremgår af nedenstående 

skema.

Den primære driftsmæssige investering 

i relation til Energiafsætning omfatter 

omlægninger af fjernvarmeledninger 

som følge af letbaneprojektet langs 

ring 3 samt omlægning under Herlev 

Midtpunkt på i alt 71 mio. kr. i 2018. 

Derudover er der afsat 16,5 mio. kr. til 

tilslutning af nye fjernvarmekunder i 

eksisterende fjernvarmeområder om-

fattet af forsyningspligt. Der er endvide-

re budgetteret med opdatering af SRO 

anlæg svarende til 1,2 mio. kr.

Kommuneservice, Bygningsser-
vice, IT-administration og Stab
I Budget 2018 er der afsat midler til 

vedligeholdelse af eksisterende byg-

ningsmasse svarende til 15 mio. kr., IT 

investeringer på 6,7 MDKK og øvrige 

driftsinvesteringer i forbindelse med 

driften af Kommuneservices ordninger 

svarende til 7,5 mio. kr.

Driftsmæssige investeringer i 1 .000 kr . Budget 2017 Budget 2018

Energiproduktion 50.800 52.000

Energiafsætning 82.200 88.700

Kommuneservice 15.000 7.500

Bygningsservice 13.000 15.000

IT-Administration & Stab 10.000 6.700

Driftsmæssigt investeringsbudget i alt 171 .000 169 .900

Investeringer
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LIKVIDITETS- 
BUDGET

Likviditetsbudgettet består af de for-

ventede betalingsstrømme, dvs. ind- og 

udbetalinger fra årets drift, afdrag på 

lån, investeringer, låneoptagelse, debi-

tor- og kreditorforskydninger mv.

Vestforbrænding forventer en likvidi-

tetsvirkning i 2018 på -67,2 mio. kr. 

således at de likvide midler ultimo 2018 

udgør 591 mio. kr.

Pengestrømsopgørelse i 1 .000 kr . Faktisk 2016 Budget 2017 Budget 2018

Resultat (før over-/underdækning) 58 .359 12 .268 8 .065

   Afskrivninger 171.600 155.500 184.736

   Hensættelser 14.000 2.000 5.000

   Debitor-/kreditor- og lagerforskydning -74.600 -12.000 -39.100

Lividitetsvirkning før beholdningsforskydninger 169 .359 157 .768 158 .701

  Investeringer -230.900 -385.000 -284.900

Pengestrøm vedr . anlæg/aktier -230 .900 -385 .000 -284 .900

  Optagelse af lån 240.000 320.000 230.000

  Afdrag på lån -168.500 -158.200 -171.000

Pengestrøm vedr . finansiering 71 .500 161 .800 59 .000

Likviditetsvirkning 9 .959 -65 .432 -67 .199

  Likvide midler og værdipapirer primo 713.700 723.659 658.227

Likvide midler og værdipapirer ultimo 723 .659 658 .227 591 .028
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Forskellen i 2017 og 2018 mellem 

investering på 670 mio. kr. og låneopta-

gelse på 550 mio. kr. udgør samlet 120 

mio. kr.

Ordningsfinansierede investeringer 

i Kommuneservice udgør 75 mio. kr. 

mens de resterende 45 mio. kr. er 

finansieret af det løbende likviditets-

overskud.

Det forventes at der i 2018 optages 

lån på 230 mio. kr. Det er forudsat at 

der ikke foretages låneoptagelse til 

Kommuneservice og Administration til 

investeringer i 2017 og 2018.

Bestyrelsen har godkendt en foreløbig 

låneramme vedr. de nye besluttede 

varmeplaner på 1.131 mio. kr. som 

forventes udbetalt frem mod 2018. Der 

er primo 2017 i alt hjemtaget lån på 

825 mio. kr. til disse varmeplaner. De 

optagne lån på 550 mio. kr. i 2017 og 

2018 er indregnet med en rente på 1,5 

% og forventes afdraget over 25 år til 

udløb i 2042 og 2043.

Låneoptagelse i 1 .000 kr . Budget 2017 Budget 2018 Samlet lån

Varmeplaner 180.000 75.000 255.000

Akkumuleringstanke 20.000 0 20.000

Energiafsætning 80.000 88.000 168.000

Energiproduktion 40.000 52.000 92.000

Bygninger 0 15.000 15.000

Samlet låneoptagelse 320 .000 230 .000 550 .000

Finansiering af investeringer i 1 .000 kr . Budget 2017 Budget 2018 Samlet Investering

Lånefinansieret investeringer 320.000 230.000 550.000

Kommuneservice investeringer 27.000 48.000 75.000

Energiproduktion 8.000 0 8.000

Øvrige anlægsinvesteringer 26.000 7.000 33.000

Energiafsætning 4.000 0 4.000

Samlet investeringer 385 .000 285 .000 670 .000

Likviditetsbudget
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BALANCE- 
BUDGET

Balancebudgettet består af den forventede udvikling i aktiver og passiver. 

Vestforbrænding forventer en balancesum på 3,4 mia. kr. ultimo 2018 svarende til en stigning på 0,1 mia. kr. i forhold 2017.  

Egenkapitalen forventes under forudsætning af uændret regnskabspraksis at udgøre 941 mio. kr. ultimo 2018.

1 .000 kr .
Balance Regnskab  

2016
Balance Budget 

2017
Balance Budget 

2018

Aktiver:   

Immaterielle Anlægsaktiver 8 .100 12 .100 10 .100

Materielle Anlægsaktiver 2 .114 .300 2 .343 .800 2 .446 .000

Finansielle anlægsaktiver 1 .400 1 .400 1 .400

Anlægsaktiver i alt 2 .123 .800 2 .357 .300 2 .457 .500

Reservedelsbeholdning 31.100 30.000 25.000

Debitor 269.000 256.500 312.900

Komuneservice 0 0 0

Tilgodehavender i alt 300 .100 286 .500 337 .900

Obligationer 706.500 644.700 563.600

Likvide beholdninger 17.200 20.000 20.000

Værdipapirer og likvider i alt 723 .700 664 .700 583 .600

Omsætningsaktiver i alt 1 .023 .800 951 .200 921 .500

Aktiver i alt 3 .147 .600 3 .308 .500 3 .379 .000

Passiver:   

Indskudskapital 313.100 313.100 313.100

Reserve for Energi og Distribution fra tidligere år 602.600 654.500 679.700

Periodens resultat 51.900 25.200 18.900

Dagsværdiregulering sikringsinstrumenter -70.400 -70.400 -70.400

Egenkapital i alt 897 .200 922 .400 941 .346

Hensatte forpligtelser 118.300 120.300 125.300

Langfristede gældsforpligtigelser 1.484.300 1.646.100 1.705.100

Kortfristede gældsforpligtigelser 166.400 149.600 149.600

Kreditorer og periodisering 379.300 378.000 376.500

Overdækning vedrørende kommuneservice 102.100 92.100 81.200

Kreditorer og gældsforpligtelser 2 .250 .400 2 .386 .100 2 .437 .700

Passiver i alt 3 .147 .600 3 .308 .500 3 .379 .000
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BILAG 1, TAKSTER OG PRISER 
– BUDGET 2018

Forbrænding, Glostrup Budget 2017 Budget 2018

Forbrændingsegnet affald 350 kr./ton 350 kr./ton

Fortroligt affald 630 kr./ton 630 kr./ton

Minimumstakst 200 kr./læs 200 kr./læs

Gebyr for fejlsorteret læs, oplyst 1.000 kr./læs 1.000 kr./læs, samt 750 kr. pr. tons

Gebyr for fejlsorteret læs, uoplyst 2.000 kr./læs 2.000 kr./læs, samt 750 kr. pr. tons

Fællesaktivitet genbrugsstationer Budget 2017 Budget 2018

Havebolig* 1.219 kr./stk. 1.137 kr./stk.

Række-, kæde- og dobbelthuse* 307 kr./stk. 287 kr./stk.

Etageboliger* 106 kr./stk. 99 kr./stk.

Sommerhuse* 467 kr./stk. 435 kr./stk.

Kolonihavehuse* 360 kr./stk. 336 kr./stk.

Godtgørelse – forbrændingsegnet affald 449 kr./ton 451 kr./ton

Godtgørelse - haveaffald 274 kr./ton 301 kr./ton

Godtgørelse – farligt affald 4.599 kr./ton 4.600 kr./ton

* Taksterne er beregnet på baggrund af den nye fordelingsnøgle jf. særskilt indstilling
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Juni 2017, 

Oplag: 400

Der tages forbehold for trykfejl

Fællesordninger Budget 2017 Budget 2018

Madaffald 350 kr./ton 650 kr./ton

Haveaffald 175 kr./ton 200 kr./ton

Tømning af kuber 107 kr./tømning 98 kr./tømning

Tømning af nedgravede systemer 132 kr./tømning 250 kr./tømning*

Omlastning af flerkammerfraktioner 3.000 kr./mdr. 1.500 kr./mdr.

Indsamling på tværs, grundtakst 0,75 kr./tømning 0,75 kr./tømning

Indsamling firekammer, grundtakst 15 kr./beholder/år 15 kr./beholder/år

Beholderservice, grundtakst 0,80 kr./beholder/mdr. 0,80 kr./beholder/mdr.

Opkrævning af erhvervsaffaldsgebyrer 80 kr./P-nummer 60 kr./P-nummer

Indkøb af sække, administrationstillæg 100 kr./1.000 stk. 50 kr./1.000 stk.

Indkøb af bioposer, administrationstillæg - 5 kr./1.000 stk.

* Takstforslag jf. særskilt indstilling

Fællesaktivitet – A-takst Budget 2017 Budget 2018

A-takst 28,50 kr./indbygger 30,00 kr./indbygger

Bilag 1, takster og priser - Budget 2018 
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