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Affaldsgebyrer 2020

Husholdninger

Restaffald (dagrenovation og småt brændbart) 
Kroner  

eksklusiv moms 

Kroner 
inklusiv moms 

Afhentningssted, per styk og per år 1.144,00 1.430,00
Beholderrumfang, per 100 liter ved ugentlig tømning, per år 512,00 640,00

Genanvendeligt affald med videre 
Kroner  

eksklusiv moms 

Kroner 
inklusiv moms 

Madaffald 55,00 68,75
Storskrald, løst 151,00 188,75
Haveaffald, beholder/løst 41,00 51,25
Glas 57,00 71,25
Papir 70,00 87,50
Pap 48,00 60,00
Plast 100,00 125,00
Metal 31,00 38,75
Farligt affald 41,00 51,25
Genbrugsstationer 235,00 293,75
Administration 14,00 17,50

I alt, per husholdning per år 843,00 1053,75

Særlige ydelser 
Kroner  

eksklusiv moms 

Kroner 
inklusiv moms 

Container til stort brændbart eller stort jern og metal, per 
bestilling 

2.134,00 2.667,50 

Container til haveaffald, per bestilling 1.534,00 1.917,50 
Bestilling af ekstra beholdere, pr. beholder 420,00 525,00 
Bestilling af ekstra tømning, pr. gang 140,00 175,00 
Forgæves kørsel af bestilt container til storskrald el. haveaff., 
per gang 

782,00 977,50 

Forgæves kørsel ved bestilt beholder til glas, per gang 96,00 120,00 
Beholdervask, per beholder til restaffald under 1 m³ 143,00 178,75 
Leje af mobile affaldsrum, per år 28.012,00 35.015,00 
Bestilling af ekstra beholdere, pr. beholder 336,00 420,00 
Bestilling af ekstra tømning, pr. gang 112,00 140,00 
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Virksomheder

Genbrugsstation 
Kroner 

eksklusiv moms

Kroner 
inklusiv moms 

Genbrugsstation, per besøg 
Personbil 190,00 238,00
Kassevogn 190,00 238,00
Ladvogn 290,00 363,00
Farligt affald, 0-10 kg 100,00 125,00
Farligt affald, 10-25 kg 190,00 238,00

Genbrugsstation, abonnement per år 
Personbil 4.500,00 5.625,00
Kassevogn 11.100,00 13.875,00
Ladvogn 16.500,00 20.625,00

Restaffald (dagrenovationslignende) 

for virksomheder oprettet som fakturakunder 
Kroner  

eksklusiv moms 

Kroner 
inklusiv moms 

Afhentningssted, per styk og per år 1.144,00 1.430,00 
Beholderrumfang, per 100 liter ved ugentlig tømning, per år 512,00 640,00 

Genanvendeligt affald 

deltagelse i ejendommens genanvendelige ordninger. I alt, 
per virksomhed, efter tilmelding. 
(kun for virksomheder i ejendomme med boliger og erhverv) 

Kroner 

eksklusiv moms 

Kroner 
inklusiv moms 

For deltagelse i ejendommens genanvendelige 
afhentningsordninger, per år med op til en mængde, der 
svarer til den gennemsnitlige mængde for 2 husholdninger 1.106,00 1.382,50 
For deltagelse i ejendommens genanvendelige 
afhentningsordninger, per år med en mængde der svarer til 
den gennemsnitlige mængde for mellem 2 og 4 husholdninger 2.212,00 2.765,00 
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Særgebyrer for husholdninger og virksomheder

Ukorrekt sortering 
Kroner 

eksklusiv moms 

Kroner 
inklusiv moms 

Ukorrekt sortering 400,00 500,00 
Ukorrekt sortering, grove eller gentagende tilfælde 1.600,00 2.000,00 
Ved ukorrekt sortering, der medfører tillægsbetaling fra 
behandlingsanlæg, viderefaktureres tillægsbetalingen til 
grundejeren eller virksomheden og tillægges et 
administrationsgebyr 200,00 250,00 

Erstatning af beholdere med videre og ekstrabeholdere 

Ved bortkomst eller beskadigelse af beholder eller andet materiel af andre årsager end almindeligt 
brug og slitage samt ved behov for flere beholdere, end der er tilmeldt tømning, for eksempel til 
anvendelse under nedstyrtningsskakte, betaler grundejeren/virksomheden for indkøb og levering 
af ny beholder. 

Ekstraomkostninger forbundet med afhentning Kroner  

eksklusiv moms 

Kroner 
inklusiv moms 

Ved ekstraomkostninger forbundet med afhentning, hvor 
årsagen til ekstraomkostningerne kan henføres til 
grundejeren/virksomheden, herunder oprydning efter 
overfyldninger, tømninger under særlige forhold for eksempel 
midlertidige forhold på adgangsvejen eller afhentningsstedet 
samt ved udsætning i forbindelse med begivenheder og 
lignende, viderefaktureres grundejeren/ virksomheden 
ekstraomkostningerne med et administrationsgebyr, dog 
maksimalt ét administrationsgebyr per måned 200,00 250,00 

Noter: 

1. Kolonihaver, der ikke benyttes i vinterperioden, betaler 0,25 gange gebyr for genanvendeligt affald med
videre.

2. Boligenheder, der anvendes til kollegium, betaler 0,3 gange gebyr for genanvendeligt affald med videre.
3. For benyttelse af mobilsuganlæg til restaffald betales 0,66 gange gebyr for beholderrumfang.
4. Ved komprimering af affaldet i ophalercontainere med komprimering betales 2,5 gange beholderrumfang.

Dette gebyrblad er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 2. december 2019 i henhold til 
Miljøbeskyttelsesloven § 48 stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 681 af 2. juli 2019, §§ 15-22 i 
Affaldsaktørbekendtgørelsen, nr. 1753 af 27. december 2018. 
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