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BILAG TIL AFFALDPLUS’ VEDTÆGTER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OVERDRAGELSE AF RINGSTED KOMMUNES DRIFTSOPGA-
VER PÅ AFFALDSOMRÅDET  
 

Ejerkommunerne har i medfør af vedtægternes § 3 nr. 7 overdraget kompetencen til at løse admini-
strative og driftsmæssige opgaver på affalds- og energiområdet til AffaldPlus. 

Ringsted Kommune har i medfør af denne bestemmelse truffet beslutning om med virkning fra den 
1. januar 2021 at overdrage varetagelsen af kommunens driftsopgaver på affaldsområdet til Affald-
Plus. 

Kompetenceoverdragelsen omfatter samtlige driftsopgaver vedrørende affaldshåndtering i kommu-
nen.  

Pr. overdragelsesdagen overdrager kommunen til AffaldPlus de aktiver, der vedrører driften af af-
faldshåndteringen i kommunen, herunder særligt affaldsbeholdere og varelagre. Med henblik på at 
sikre, at brugerne af renovationsordningen ikke kommer til at betale flere gange for driftsaktiverne, 
har parterne aftalt, at AffaldPlus køber disse aktiver kontant for et beløb, der svarer til aktivernes 
bogførte værdi pr. 31. december 2020, idet AffaldPlus optager anlægslån svarende til købesummen.  

I tilfælde af hjemtagelse af driftsopgaverne er kommunen forpligtet til at købe de til enhver tid 
værende driftsaktiver, herunder driftsaktiver erhvervet af AffaldPlus i driftsperioden, for en kontant 
købesum svarende til den på hjemtagelsestidspunktet værende gæld i aktiverne. 

Den økonomiske ramme for AffaldPlus’ udførelse af driftsopgaverne er hvile-i-sig-selv princippet samt 
ejerstrategien for AffaldPlus, hvorefter AffaldPlus varetager specialopgaver for en eller enkelte af 
ejerkommunerne inden for rammerne af vedtægten og med respekt for, at udførelsen af de pågæl-
dende opgaver ikke belaster interessentskabet og de øvrige ejerkommuner, hverken økonomisk eller 
på anden vis.  

AffaldPlus fører regnskab over de enkelte affaldsordninger samt udgifter til administration af ordnin-
gerne i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love, bekendtgørelser og anden regulering 
herom og er forpligtet til at holde indtægter og udgifter til udførelse af driftsopgaverne for Ringsted 
Kommune adskilt fra AffaldPlus' øvrige virksomhed. 

Kommunen kan tidligst varsle hjemtagelse af driftsopgaverne den 31. december 2022, hvorefter 
opgaverne kan hjemtages med et 1 års skriftligt varsel til udtræden den 31. december, uden at dette 
i øvrigt har konsekvenser i forhold til kommunens deltagelse som interessent i AffaldPlus. 
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