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Affaldsplanlægning
Viborg Kommune har i slutningen af 2015 vedtaget 
en affaldshåndteringsplan, gældende for 2014-2019 
og forlænget til og med 2020. Affaldshåndteringspla-
nen er defineret af den nationale ressourcestrategi og 
ressourceplan, der opstiller rammer for kommunernes 
affaldshåndtering. 

Sammenhængsmodellen
Viborg Kommune har i forbindelse med sammen-
hængsmodellen under emnet bæredygtighed fastsat 
et ønske om en miljømæssig, økonomisk og faglig bæ-
redygtig udvikling. 

Målsætningen er bl.a. at vi skal genbruge minimum 
55 % af husholdningsaffaldet i 2025. Dette mål er 
med udgangen af 2019 indfriet, da genanvendelses-
procenten er opgjort til 57,9 %. Målet, som beregnes 
efter samme princip som det nationale mål, beskrives 
senere i rapporten. 

Nationale mål
Det gældende nationale mål for affaldsområdet i 2022 
er: 
• At der opnås 50 % genanvendelse af affald fra hus-

holdninger, baseret på fraktionerne: Organisk af-
fald, papir, pap, glas, træ, plast og metal 

Kilde: Den nationale ressourcestrategi 2013, „Danmark 
uden affald“.

Affaldsplanlægningen i Viborg Kommune var i 2019 
fokuseret på implementering og planlægning af tiltag, 
der kan støtte op om de nationale mål for affaldsom-
rådet, herunder først og fremmest den fortsatte im-
plementering og drift af den ny affaldsordning med 
sortering i 5 affaldstyper i hele kommunen. Tiltagene 
er iværksat i henhold til den gældende Affaldshåndte-
ringsplan for Viborg Kommune 2014-2019. 

Nye EU-affaldsdirektiver med nye EU-mål for genan-
vendelse er vedtaget i maj 2018. For det kommunale 
affald er EU-målene for genanvendelse 55% i 2025, 
60% i 2030 og 65% i 2035. 

EU-målene ventes at danne grundlag for den kom-
mende danske lovgivning mv. på området – og dermed 
også for Viborg Kommunes kommende affaldsplan-
lægning. Den kommende nationale affaldsplan ventes 
klar i 2021. Næste kommunale affaldshåndteringsplan 
forventes således at omfatte årene 2021-2026.

Status vedr . ny affaldsordning for 
husholdninger i Viborg Kommune
For at nå det nugældende nationale mål om 50 % gen-
anvendelse af husholdningsaffaldet i 2022 blev der i 
forsommeren 2018 iværksat en ny affaldsordning med 
husstandsindsamling af genanvendeligt emballage- 
metal, -glas, -plast og papir samt mad- og restaffald i 
to opdelte beholdere ved den enkelte husstand. 

Opgørelserne af de indsamlede affaldsmængder siden 
indførelsen af den nye affaldsordning viser, at ordnin-
gen bidrager væsentligt til en forøget genanvendelse 
i Viborg Kommune. 

Af Tabel 1 nedenfor ses, at der via husstandsindsam-
ling er indsamlet i alt 5.289 tons emballagemetal, 
-glas, -plast og papir i 2019, hvilket udgør ca. 82 % af 
alle mængder emballagemetal, -glas, -plast og papir 
indsamlet af Revas i Viborg Kommune i 2019. 

Af Tabel 1 fremgår ligeledes, at der er indsamlet i alt 
6.603 tons madaffald i årets løb. Mængden af madaf-
fald, som ellers ville være gået til forbrænding, udgør 
ca. 40 % af den samlede mængde mad- og restaffald. 

Tabel 1: Affald indsamlet via ny dagrenovationsord-
ning for husholdninger i 2019 (Mængder i tons)

Affaldstype Tons

Emballagemetal, -glas og -plast 2.597

Papir 2.692

I alt 5 .289

Madaffald 6.603

Restaffald 10.023

I alt 16 .626

  Kilde: Revas’ opgørelser, februar 2020.

Af Tabel 2 nedenfor fremgår, at de totale indsamlede 
mængder emballagemetal, -glas, -plast og papir i 2019 
er øget med 34,9 % i forhold til året før.
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 Tabel 2: Samlede mængder af emballagemetal, -glas, 
-plast og papir samt kommunal dagrenovation indsam-
let af Revas i 2019  (Mængder i tons)

Affaldstype 2018 2019 Ændring 
 i %

Emballagemetal, -glas, 
-plast og papir

(indsamlet via hushold-
ninger, miljøstationer og 
genbrugsstationer) 4.761 6.423 34,9

Restaffald fra  
husholdninger 16.450 10.023 -39

Madaffald fra  
husholdninger 3.143 6.603 110

Kilde: Revas’ opgørelser, februar 2020.

Samtidig viser tabellen, at mængden af restaffald fra 
husholdninger er nedbragt med 39 % i forhold til 2018, 
og mængden af indsamlet madaffald er mere end for-
doblet siden 2018. Udviklingen illustreres i Figur 1 ne-
denfor.

Figur 1: Samlede mængder af emballagemetal, -glas,  
-plast og papir samt kommunal dagrenovation indsam-
let af Revas i 2019.

Bemærk, at husstandsindsamling af madaffald mv. 
først startede i foråret 2018, hvorimod der er indsamlet 
hele året i 2019. Fra april 2019 er husstandsindsamling 
fra adresser i landområder desuden blevet inkluderet.

Status for genanvendelse af de syv 
fokusfraktioner i Viborg Kommune
Som tidligere nævnt er der et nationalt mål om opnåel-
se af 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet målt 
på 7 udvalgte fraktioner fra husholdninger i 2022, jf. 
retningslinjerne i den nationale ressourcestrategi. 

De 7 fokusfraktioner i husholdningsaffaldet er: orga-
nisk affald, papir, pap, glas, træ, plast og metal.

Den opgjorte mængde af de syv fokusfraktioner i Vi-
borg Kommune var i 2019 ca. 57,9 %. Til sammenlig-
ning udgjorde den tilsvarende mængde af de samme 
fraktioner i 2018 ca. 44 %. Som det ses, er der sket en 
markant stigning i mængden af husholdningsaffald, 
der genanvendes. 

Stigningen kan først og fremmest tilskrives indførel-
sen af den nye affaldsordning i 2018-2019 i Viborg 
Kommune, og det nationale mål om 50 % genanven-
delse i 2022 er derfor allerede opnået.

Affaldsstatistik 2017 for Revas,  
Viborg Kommune og på landsplan
I det følgende vil de procentvise fordelinger af affald 
til hhv. genanvendelse, forbrænding, deponi og spe-
cialbehandling for affald håndteret hos Revas og i hele 
Viborg Kommune blive præsenteret. Tallene fra Revas 
vedrører kun affald håndteret af Revas, mens tallene 
for hele Viborg Kommune omfatter affald håndteret 
af alle affaldsaktører i kommunen.

Bemærk, at de senest frigivne/godkendte data fra 
Affaldsdatasystemet er fra 2017. Derfor er 2017-tal 
valgt som sammenligningsgrundlag for både Revas 
og Viborg Kommune nedenfor.

Husholdningsaffald håndteret af Revas 
Den procentvise fordeling af husholdningsaffald 
håndteret af Revas i 2017 er: 

• 43 % genanvendelse

• 50 % forbrænding

• 6 % til deponi

• 1 % til specialbehandling

Kilde: Revas’ opgørelser 2017. 

Til sammenligning ligger genanvendelsen af alt hus-
holdningsaffald på landsplan på 46 % i 2017. 

I henhold til Ressourcestrategiens nationale mål om 
50 % genanvendelse i 2022 kigger man desuden på 
genanvendelsen af de tidligere nævnte syv, udvalg-
te affaldsfraktioner fra husholdninger. Her blev der i 
2017 genanvendt ca. 34,6 % af husholdningsaffaldet 
i Viborg Kommune (jf. Revas’ opgørelser, 2017), hvor 
landsgennemsnittet var på 35 % ( jf. Miljøstyrelsens 
Affaldsstatistik 2017).
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Alt affald i Viborg Kommune 2017
Ses der samlet på alt affald (ekskl. jord) i Viborg Kom-
mune i 2017 (husholdninger og erhverv), er de tilsva-
rende tal:

• 73 % til genanvendelse

• 23 % til forbrænding

• 3,5 % til deponi

• 0,5 % til særlig behandling

Kilde: Affaldsdatasystemet, udtrukket januar 2020

Ses der på den samlede affaldsmængde på landsplan 
i 2017, udgør affald fra private ca. 30 %. I Viborg kom-
mune udgør affald fra private ca. 26 % af den samlede 
affaldsmængde genereret i kommunen. Begge tal er 
ekskl. jord samt bygge- og anlægsaffald.
Kilde: Miljøstyrelsens Affaldsstatistik 2017 og Affalds-
datasystemet, udtrukket januar 2020.
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Affaldsmængder fra Viborg Kommune 2016 og 2017
De samlede affaldsmængder fra både private og erhverv for 2016 og 2017 i Viborg Kommune er angivet i tabel 3, 
4 og 5 nedenfor.

Tabel 4: Affald fra private og erhverv (ekskl . jord) i  
Viborg Kommune i 2016

Behandling Tons Procent

Affald til genanvendelse 188.016 77,5

Affald til forbrænding 44.567 18,5

Affald til deponering 8.895 3,5

Affald til særlig behandling 1.340 0,5

Affald i alt 242 .818 100

Kilde: Affaldsdatasystemet, udtrukket januar 2020.

Tabel 3: Affald fra private og erhverv (ekskl . jord) i  
Viborg Kommune 2017

Behandling Tons Procent

Affald til genanvendelse 181.188 73

Affald til forbrænding 57.881 23

Affald til deponering 8.405 3,5

Affald til særlig behandling 1.490 0,5

Affald i alt 248 .964 100

Kilde: Affaldsdatasystemet, udtrukket januar 2020.

Ses der til sammenligning samlet på affaldsmæng-
den fra både private og erhverv (ekskl. jord) for 2016 
i Viborg Kommune, fås en fordeling som angivet i 
tabel 4.

Af tabel 5 fremgår de samlede affaldsmængder pr. indbygger i Viborg Kommune for 2016 og 2017 fordelt på 
mængder til genanvendelse, forbrænding, deponi og særlig behandling. 

Tabel 5: Samlede affaldsmængder (ekskl . jord) fra Viborg Kommune fordelt på indbyggere, 2016 og 2017

År Genanvendelse Forbrænding Deponi Særlig behandling Kg. i alt

kg. pr. indbygger kg. pr. indbygger kg. pr. indbygger kg. pr. indbygger pr. indbygger

2016 1.951 462 92 14 2.519

2017 1.870 597 87 15 2.569

Kilde: Affaldsdatasystemet, udtrukket januar 2020.

Bemærk: Miljøstyrelsen har kvalitetssikret datamaterialet i Affaldsdatasystemet (ADS) for 2017, hvilket ligeledes har 
haft en kvalitetsforbedrende effekt på affaldsdata indberettet før 2017. Affaldsdata for 2016 er derfor blevet opda-
teret siden Revas’ årsrapport 2018.
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Oversigt over samlet mængde affald modtaget hos Revas, fordelt på genanven-
delse, forbrænding og deponering 2015-2019 (mængder i ton)

Resultat Korr. budget Andel

Genanvendelse 2015 2016 2017 2018 2019 2019 i %

Miljøstationer/frivillige org. 3.289 3.224 3.076 2.105 1 .082 1.020 106,1 %

Ny affaldsordning NAVK - - - 2.335 5 .289 4.505 117,4 %

Haveaffald 19.171 19.699 20.490 17.856 19 .974 20.000 99,9 %

Biobrændsel -4.291 -1.678 -1.666 -4.562 -4 .477 -4.300 104,1 %

Beton 10.413 11.383 12.231 10.715 10 .704 11.800 90,7 %

Jord 3.236 4.128 3.722 3.616 3 .947 3.900 101,2 %

Øvrige mat. (genbrugsst.) 6.074 5.782 5.854 5.621 5 .290 5.591 94,6 %

Øvrige mat. (Affaldscenter) 428 445 584 701 176 250 70,2 %

Rent træ 7.166 7.160 7.826 7.452 8 .265 7.470 110,6 %

Planglas mv. 867 764 1.010 991 260 910 28,6 %

Madaffald - - - 3.143 6 .603 6.500 101,6 %

I alt 46 .353 50 .907 53 .127 49 .973 57 .113 57 .646 99,1 %

Forbrænding 2015 2016 2017 2018 2019 2019 i %

Kommunal dagrenovation 20.530 20.320 20.594 17.483 10 .023 9.700 103,3 %

Genbrugsstationer 11.923 11.646 12.417 12.850 14 .297 14.500 98,6 %

Privat lev. (Viborg Kommune) 19.752 20.820 22.222 21.029 20 .808 20.310 102,5 %

Modtagestationen 1.648 2.000 2.012 2.191 1 .945 1.933 100,6 %

Trykimprægneret træ 697 685 779 758 903 950 95,0 %

Fraført til genanvendelse -7.192 -7.210 -7.878 -10.620 -8 .298 -7.470 111,1 %

Fraført til deponering - - - - - - -

Biobrændsel 4.291 1.678 1.666 4.562 4 .477 4.300 104,1 %

I alt 51 .649 49 .939 51 .812 48 .253 44 .155 44 .223 99,9 %

Deponering 2015 2016 2017 2018 2019 2019 i %

Genbrugsstationer 4.756 4.350 4.673 4.937 5 .355 5.700 93,9 %

Privat lev. (Viborg Kommune) 2.882 2.999 4.548 4.550 3 .866 2.980 129,7 %

Modtagestationen 772 573 596 55 58 70 82,9 %

Fraført til forbrænding -989 -990 -1.058 -874 -1 .019 -1.085 93,9 %

Fraført til genanvendelse -914 -899 -1.172 -1.073 -304 -615 49,4 %

I alt 6 .507 6 .033 7 .587 7 .595 7 .956 7 .050 112,9 %

Total 104 .509 106 .879 112 .526 105 .821 109 .224 108 .919 100,3 %



• 11

Affaldsmængder tilført affaldscentret i 2019 – fordelt på affaldstyper  
(mængder i ton)   

Viborg I alt pr. 31.12.2019 Andel i %
Deponering:
Storskrald  0  
Deponi, erhverv          2.380 2.380 118%
Industriaffald  0  
Byggepladsaffald  0  
Affald fra sorterplads 6 Erhverv               51 51 102,76%
Asbestaffald          1.435 1.435 159,43%
Sand og ristestof  0  
Affald fra genbrugsstation          3.256 3.256 93,02%
Asbestaffald genbrugsstation          2.099 2.099 95,40%
I alt          9 .221               9 .221 106,35%

Forbrænding:
Kommunal dagrenovation         10.023 10.023 103,33%
Dagrenovationslignende         11.555 11.555 100,47%
Storskrald   0  
Brændbart affald, erhverv          9.029 9.029 103,78%
Industriaffald   0  
Byggepladsaffald   0  
Affald fra sorterplads 6 Erhverv             108 108 77,17%
Affald fra genbrugsstation         14.297 14.297 115,30%
I alt         45 .012              45 .012 106,06%

Genanvendelse:
Haveaffald    
Affald fra genbrugsstation         14.129 14.129 100,92%
Affald fra sorterplads 6 Erhverv               -   0  
Haveaffald, øvrige          5.845 5.845 97,42%
I alt         19 .974              19 .974 99,87%

Beton og tegl    
Affald fra genbrugsstation          8.526 8.526 89,75%
Affald fra sorterplads 6 Erhverv               -   0 - 
Beton og tegl, øvrige          2.159 2.159 93,89%
I alt         10 .685              10 .685 90,55%

Jord    
Jord fra genbrugsstation 3.947 3.947 101,21%
Klasse 0-2 jord, øvrige                 - 0  
Olieforurenet jord <0,5%  0  
I alt 3 .947 3 .947 101,21%

Genanvendelse i alt         34 .607              34 .607 96,94%

Tilførte mængder total         88 .839              88 .839 102%
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Affaldsmængder tilført genbrugsstationerne i 2019 fordelt på genbrugsstatio-
ner og affaldstyper (mængder i ton)

Oversigt over affaldsmængder fra modtagestationen for farligt affald 2019 
(mængder i ton) 

Materialeart Viborg Tjele Fjends Karup Bjerringbro Møldrup I alt pr . 
31 .12 .2019

Papir 100 23 15 15 33 21 207    
Pap 631 73 84 84 171 81 1 .124    
Papir/makulering 6 0 0 0 0 0 6    
PE-folie 10 5 1 10 7 2 35    
PET-flasker 2 1 1 1 2 1 9    
Emballageglas 72 4 6 6 12 7 107    
Planglas/IsoMix 260 35 31 43 82 24 476    
Jern og metal 1.127 154 140 169 284 196 2 .070    
Aludåser 19 1 2 1 2 1 27    
Trykflasker 5 0 1 0 1 1 8    
Gipsplader 359 49 27 16 77 52 579    
Emballageplast 0 0 0 0 0 0 0    
PVC 64 11 9 12 22 8 126    
Plastkofangere 0 0 0 0 0 0 0    
Dæk 108 20 21 13 30 18 210    
Genbrugseffekter 164 8 8 8 6 21 216    
Tøj 76 7 10 6 21 12 131    
Tekstiler til klude 0 0 0 0 0 0 0    
Beton & tegl 4.773 534 556 491 1.492 679 8 .526    
Haveaffald 9.114 731 879 752 1.634 876 13 .987    
Ren jord 2.191 230 339 355 590 241 3 .947    
Stort brændbart 1.181 255 215 228 451 259 2 .589    
Småt brændbart 2.658 319 273 299 841 320 4 .711    
Rent træ 3.991 477 409 391 1.056 500 6 .825    
Deponi 1.146 178 161 108 365 193 2 .151    
Trykimpræg. træ 388 70 56 83 157 80 834    
PCB-glas 96 19 16 22 73 31 257    
Asbest 778 175 198 150 529 269 2 .099    
Farligt affald 157 27 22 20 45 24 294    
Akkumulatorer 19 2 3 2 4 5 34    

I alt 29 .495 3 .408 3 .484 3 .286 7 .988 3 .922 51 .583

 Kommune Affaldsgruppe A 
Olieaffald

Sand fra sandfang Affaldsgruppe B-Z 
kemikalieaffald

Byggeaffald 
PCB/blybelastet 

I alt pr. 
31.12.2019 

Viborg 700 58 491 25 1 .274
Øvrige 418 0 291 19 729

Total 1 .118 58 782 44 2 .003
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ÅRSREGNSKAB
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Anvendt Regnskabspraksis

Generelt
Revas er en kommunal driftsafdeling, der drives efter 
driftsøkonomiske principper med det sigte, at afdelin-
gen skal hvile i sig selv.

Nærværende resultatopgørelse er udarbejdet efter In-
denrigsministeriets budget- og regnskabssystem for 
kommuner. Derudover vises også resultatopgørelsen 
inkl. afskrivninger (omkostningsbaseret). Forskellen på 
det omkostningsbaserede og det udgiftsbaserede regn-
skab er, at der i det omkostningsbaserede er fratrukket 
afskrivninger på anlægsaktiver. 

Der er ikke udarbejdet en selvstændig balance for af-
faldsbehandlingen (Revas’ virksomhed). Aktiver og pas-
siver er optaget som en del af kommunens samlede 
regnskab. 

Driftsregnskab
Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, 
de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Omkostninger 
indregnes i resultatopgørelsen i det regnskabsår, de 
vedrører, forudsat at de er kendte på tidspunktet for 
regnskabsaflæggelsen. 

Likvide aktiver
Forsyningsvirksomhedens beholdning er optaget i 
kommunens regnskab på statuskonti for mellemreg-
ning med forsyningsvirksomheder (konto9.35). Revas’ 
beholdning i kommunekassen udviser følgende

Beholdning primo 7.272.578 kr.

Resultat af drift 2019 -341.307 kr.

Anlæg 2019 -3.409.833 kr.

Beholdning ultimo 3 .521 .438 kr .

Feriepengeforpligtigelse
Jf. budget- og regnskabssystem for kommuner er det 
i henhold til skrivelse fra Indenrigsministeriet af 22. 
december 2010 frivilligt for kommunerne at opføre og 
registrere feriepengeforpligtelsen. Viborg Kommune 
har besluttet, at beløbet ikke skal figurere i regnskabet.

Lagerbeholdninger
Der er ikke registreret lagerbeholdninger, idet indkø-
bene udgiftsføres i anskaffelsesåret, og idet varearter-
nes individuelle samlede værdier udgør mindre end 
100.000 kr. 

Materielle anlægsaktiver, aktivering 
og afskrivning
Nyanskaffelser på under 100.000 kr. vedr. driftsområ-
der udgiftsføres i anskaffelsesåret. Anskaffelser over be-
løbsgrænsen aktiveres og afskrives over den forventede 
levetid jf. tabel nedenfor 

Levetider
Der anvendes følgende levetider jf. kommunernes ret-
ningslinjer for registrering af kommunens fysiske ak-
tiver:

Bygninger 15-50 år

Tekniske anlæg 5-100 år

Maskiner 10-15 år

Transportmidler 5-8 år

Inventar 3-10 år

Forpligtelser
Forpligtelsen dækkende de feriepenge, som ansatte har 
krav på ved evt. ophør af virksomheden, henstår som en 
del af virksomhedens mellemværende med kommune-
kassen.

Der er henlagt beløb til dækning af miljøforpligtelser 
ved ophør af aktiviteter, hvor der skønnes at være risiko 
for behov for oprydning/rensning af jord mv. 

Henlæggelsen i 2009 er fastsat til 46,70 kr. pr. depo-
neret ton affald. Hensættelsen størrelse er fastlagt på 
baggrund af en forudsætning om, at deponiet fortsat 
skulle have været anvendt efter 2009.

Hensat primo -754.633 kr.

Hensat i 2019 0 kr.

Hensat ultimo -754.633 kr.

Forbrugt 2019 0 kr.

Merforbrug ultimo 2019 -754 .633 kr .

I forbindelse med den løbende nedlukning af deponiet 
er udgifterne til dette afholdt i den daglige drift. Der 
er dog et særligt driftsregnskab for de udgifter, der er 
forbundet med nedlukningen, og som skal finansieres 
af de hensættelser, der er foretaget løbende til netop 
dette formål. 
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Samlede udgifter til nedlukning af deponi

Konsulentbistand 1.925.549 kr.

Køb af materialer 627.197 kr.

Drift og mandskabstimer 1.748.607 kr.

Fremmed arbejde 576.047 kr.

I alt 4 .877 .400 kr .

De samlede udgifter til nedlukning af deponiet er op-
gjort ultimo 2019. Det oprindelige henlagte beløb er 
dermed overskredet med 754.633 kr.

Hensættelsen udgør en del af forsyningsvirksomhe-
dens mellemværende med kommunekassen, da det 
pt. i overensstemmelse med Indenrigsministeriets ret-
ningslinjer ikke er obligatorisk at hensætte til forplig-
telser. 

Generelle regnskabsbemærkninger
Der har i 2019 været et samlet mindre forbrug på ca. 0,6 
mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket for-
klares ud fra nedennævnte overordnede betragtninger. 

Indsamlingsordninger 
Dagrenovationsområdet (inkl. ressourcer) udviser et 
merforbrug på 1,4 mio. kr. Merforbruget består bl.a. 
af stigning i mængden af affald og samtidig en højere 
bortskaffelsespris. Samlet set er der bortskaffet ca. 600 
tons mere end forventet ved korrektionen i september. 
Heraf udgør ca. 300 tons restaffald og ca. 200 tons fra 
MGP. Budget 2019 blev udarbejdet inden erfaringsda-
ta var opsamlet og virkelighedens fordeling af mænger 
blev anderledes. 

Den gennemsnitlige bortskaffelsespris på MGP er siden 
budgetkorrektionen i september steget med ca. 31 kr. 
pr. tons. I forhold til det oprindelige budget er den gen-
nemsnitlige afsætningspris steget med ca. 124 kr. pr. 
tons. 

Der er i 2019 udsorteret ca. 500. tons brændbart affald 
fra MGP-fraktionen inden bortskaffelse. Desuden har 
der været et merforbrug på indkøb, drift og vedligehold 
af spande og undergrundscontainere. Bl.a. har der væ-
ret stor udskiftning af spande til ressourcer. I forhold 
til oprindeligt budget har der været væsentligt mere 
intern håndtering med udskiftning af spande. 

Indsamling af glas, papir og pap udviser et mindre for-
brug 0,7 mio. kr. Mindre forbruget skyldes hovedsage-
ligt færre udgifter til bortskaffelse af MGP i forbindelse 

med at mængderne er flyttet fra boblerne over i dag-
renovationen, og deraf færre udgifter til tømning af 
bobler.  I forbindelse med udfasning af boblerne er kon-
trakten blevet justeret, hvilket har medført en udgift til 
kompensation til entreprenøren på ca. 106.000 kr.   

Genbrugsstationerne udviser et lille mindre forbrug på 
ca. 5.000 kr. Mindre forbruget fordeler sig jævnt over 
alle udgiftsområder. På indtægtssiden er der en mindre 
indtægt fra afsætning af pap, papir og jern. 

Der er afsat ca. 100 tons mindre af de 3 fraktioner end 
forventet i september. Den gennemsnitlige afsætnings-
pris for blandet papir er ca. 16 kr. mindre pr. tons end 
forventet i september. I det oprindelige budget var der 
forventning om at kunne afsætte rent papir. Dette har 
ikke været muligt og den gennemsnitlige afsætnings-
pris for papir er faldet med ca. 284 kr. pr. tons i forhold 
til det oprindelige budget. Der er indsamlet ca. 130 tons 
mindre jern end forventet i september. Den gennem-
snitlige afsætningspris er ca. 18 kr. lavere pr. tons end 
forventet. Der er desuden en mindre indtægt fra virk-
somhedernes besøg på genbrugsstationerne. 

En ændring af den autoriserede konteringsvejled-
ning fra Social- og Indenrigsministeriet har betydet 
en mindre udgift for Revas på 1,1 mio. kr. Udgiften er 
myndighedsopgaver vedr. generel administration for 
virksomheder og skal fremover udgiftsføres under poli-
tikområdet administrativ organisation. 

Behandlingsanlæg
Revas affaldscenter udviser samlet et mindre forbrug 
på ca. 0,7 mio. kr. Heraf vedr. ca. 0,4 mio. kr. sorterplads 
for deponiaffald og 0,2 mio. kr. vedr. håndtering af 
brændbart affald.

Statistik
Samlet set har Revas i 2019 behandlet ca. 109.000 tons 
affald. Det svarer til en mindre stigning på ca. 3 % i for-
hold til 2018. Af de 109.000 tons er ca. 57.000 tons (ca. 
52 %) genanvendelige materialer, mens ca. 44.000 (ca. 
40 %) tons er forbrændingsegnet affald. Kun knap 8.000 
tons (ca. 7 %) er sendt til deponering. 

Mængden af det genanvendelige affald er samlet set 
steget med ca. 14 % i forhold til 2018. Mængden af pa-
pir, metal, glas og plast indsamlet i den nye affaldsord-
ning er alene steget med ca. 127 % i forhold til 2018, 
mens mængden af madaffald er steget med ca. 110 % i 
forhold til 2018. Det forbrændingsegnede affald der vi-
ser sig fortsat faldende med ca. 8,5 % i forhold til 2018. 
Mængden af dagrenovation er således faldet med ca. 
43 % i forhold til 2018. Det deponeringsegnede affald 
viser en mindre stigning på ca. 361 tons (ca. 5 %). 
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Udgiftsbaseret resultatopgørelse for perioden  
1 . januar 2019 – 31 . december 2019

(1.000 kr.) Resultat 
2018

Resultat 
2019

Budget 
2019

Korr. budget 
2019

Budget 
2020

Driftsudgifter

Indsamlingsordninger

Dagrenovation/ressourcer 49.177 52.220 51.214 50.904 51.395

Miljøstationer 5.679 4.590 7.435 5.389 5.213

Modtagestation for farligt affald 10.223 8.089 8.541 8.510 8.840

Genbrugsstationer 32.902 32.950 33.057 34.289 32.998

Behandlingsanlæg

Affaldscenter 1.906 2.059 2.561 2.155 4.674

Fordeling affaldscenter -1.906 -2.059 -2.561 -2.155 -4.674

Gasindvindingsanlæg 272 213 366 265 338

Komposteringsanlæg 2.017 2.378 2.282 2.476 2.551

Jordhotel - 268 375 415 375

Knuseanlæg 697 379 1.486 423 1.023

Sorteringsanlæg – deponi 7.617 7.904 8.302 7.557 8.129

Sorteringsanlæg – forbrænding 9.476 7.307 7.172 7.719 7.442

Sorteringsanlæg – erhverv 707 615 682 658 804

Affaldsforbrænding 23.732 24.890 23.524 24.001 23.746

Garage 1.763 2.967 2.718 2.900 1.930

Fordeling garage -1.763 -1.892 -1.718 -1.900 -1.930

Fårup Fyldplads 455 445 562 562 500

Fordeling Fårup Fyldplads -455 -445 -562 -562 -500

Administration og fællesudgifter 18.216 15.514 15.878 15.678 11.098

Fordeling af adm. og fællesudgifter -18.216 -15.514 -15.878 -15.678 -11.098

Driftsudgifter i alt 142 .499 142 .878 145 .434 143 .606 142 .854
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Udgiftsbaseret resultatopgørelse for perioden  
1 . januar 2019 – 31 . december 2019

(1 .000 kr .) Resultat  
2018

Resultat 
2019

Budget 
2019

Korr.budget 
2019

Budget 
2020

Driftsindtægter

Indsamlingsordninger

Dagrenovation/ressourcer 44.421 52.972 50.344 53.045 56.299

Miljøstationer 5.847 5.483 6.561 5.551 4.867

Modtagestation for farligt affald 8.069 7.867 7.729 7.779 8.838

Genbrugsstationer 32.086 29.202 31.870 30.536 32.512

Behandlingsanlæg

Gasindvindingsanlæg 361 269 366 266 338

Komposteringsanlæg 2.678 2.987 3.000 3.000 2.439

Jordhotel 571 493 438 488 350

Knuseanlæg 901 904 2.058 977 943

Sorteringsanlæg – deponi 8.211 8.681 8.719 7.923 8.036

Sorteringsanlæg – forbrænding 8.820 8.551 7.619 7.899 7.334

Sorteringsanlæg – erhverv 592 475 672 596 672

Affaldsforbrænding 25.567 24.652 24.469 24.640 23.264

Driftsindtægter i alt 138 .124 142 .536 143 .845 142 .700 145 .892

Resultat -4 .376 -341 -1 .589 -906 3 .038

Konsolidering 4 .376 341 1 .589 906 -3 .038

Nettoresultat 0 0 0 0 0
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Omkostningsbaseret resultatopgørelse for perioden 
 1 . januar 2019 – 31 . december 2019

(1 .000 kr .) Resultat 
2018

Resultat 
2019

Budget  
2019

Korr . budget 
2019

Budget  
2020

Driftsomkostninger

Indsamlingsordninger

Dagrenovation/ressourcer 49.478 52.590 56.153 55.841 56.685

Miljøstationer 5.760 4.678 8.049 6.002 5.799

Modtagestation for farligt affald 11.013 8.907 9.422 9.390 9.599

Genbrugsstationer 35.356 35.390 35.700 36.928 35.338

Behandlingsanlæg

Affaldscenter 2.303 2.326 3.084 2.678 5.182

Fordeling affaldscenter -2.303 -2.326 -3.084 -2.678 -5.182

Gasindvindingsanlæg 274 215 389 288 344

Komposteringsanlæg 2.115 2.531 2.389 2.583 2.619

Jordhotel 52 268 427 467 375

Knuseanlæg 770 446 1.584 521 1.091

Sorteringsanlæg – deponi 7.714 7.981 8.565 7.820 8.241

Sorteringsanlæg – forbrænding 9.616 7.423 7.370 7.916 7.499

Sorteringsanlæg – erhverv 776 665 763 738 842

Affaldsforbrænding 24.300 25.496 24.295 24.773 24.268

Garage 2.789 3.989 4.067 4.253 2.472

Fordeling garage -2.789 -2.914 -3.067 -4.253 -2.472

Fårup Fyldplads 455 445 562 562 500

Fordeling Fårup Fyldplads -455 -445 -562 -562 -500

Administration og fællesudgifter 18.607 15.965 16.281 16.083 11.553

Fordeling af adm. og fællesudgifter -18.607 -15.965 -16.281 -16.083 -11.553

Driftsomkostninger i alt 147 .224 147 .665 156 .107 153 .267 152 .699
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(1 .000 kr .) Resultat 
2018

Resultat 
2019

Budget  
2019

Korr . budget 
2019

Budget  
2020

Driftsindtægter

Indsamlingsordninger

Dagrenovation/ressourcer 44.421 52.972 50.344 53.045 56.299

Miljøstationer 5.847 5.483 6.561 5.551 4.867

Modtagestation for farligt affald 8.069 7.867 7.729 7.779 8.838

Genbrugsstationer 32.086 29.202 31.870 30.536 32.512

Behandlingsanlæg:

Gasindvindingsanlæg 361 269 366 266 338

Komposteringsanlæg 2.678 2.987 3.000 3.000 2.439

Jordhotel 571 493 438 488 350

Knuseanlæg 901 904 2.058 977 943

Sorteringsanlæg – deponi 8.211 8.681 8.719 7.923 8.036

Sorteringsanlæg – forbrænding 8.820 8.551 7.619 7.899 7.334

Sorteringsanlæg – erhverv 592 475 672 596 672

Affaldsforbrænding 25.567 24.652 24.469 24.640 23.264

Driftsindtægter i alt 138 .124 142 .536 143 .845 142 .700 145 .892

Resultat -9 .100 -5 .129 -12 .263 -10 .567 -6 .807

Konsolidering 9 .100 5 .129 12 .263 10 .567 6 .807

Nettoresultat 0 0 0 0 0

Omkostningsbaseret resultatopgørelse for perioden  
1 . januar 2019 – 31 . december 2019
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