
Affaldsgebyrer 2015 - husholdninger Bilag 3

TU 12.05.2014, sags nr. 2014-12743

Grundgebyr   (indeholder omkostninger til genbrugsplads, farligt affald, glas, papir og pap, øvrige ordninger og 

administration)

kr.              

ekskl. moms

kr.               

inkl. moms

Enfamiliehuse, Kolonihaveforeninger, Række, kæde- og dobbelthuse, stuehuse til landbrug 1.147,75 1.434,69

Etageboliger 803,43 1.004,28

Sommerhuse 688,65 860,81

 

Restaffald pr. år (indeholder omkostning til tømning, behandling og beholdere)  

Sæk (52 afhentninger/år) 1.071,76 1.339,70

Sæk sommerhus (32 afhentninger pr. år) 659,54 824,43

140 liter (26 tømninger pr. år) 628,10 785,12

180 liter (26 tømninger pr. år) 716,58 895,73

240 liter (26 tømninger pr. år) 837,81 1.047,27

300 liter (52 tømninger pr. år) 1.596,14 1.995,17

400 liter (52 tømninger pr. år) 1.661,62 2.077,02

500 liter (52 tømninger pr. år) 2.160,69 2.700,86

600 liter (52 tømninger pr. år) 2.291,65 2.864,56

800 liter (52 tømninger pr. år) 2.790,72 3.488,40

1000 liter (52 tømninger pr. år) 4.784,00 5.980,00

4 m3 midi (52 tømninger pr. år) 12.104,74 15.130,92

6 m3 midi (52 tømninger pr. år) 17.343,23 21.679,03

8 m3 midi (52 tømninger pr. år) 20.583,99 25.729,99

10 m3 midi (52 tømninger pr. år) 22.221,02 27.776,27

 

Storskrald pr. år  (indeholder omksotninger til afhentning og behandling)  

Ordning for enfamiliehuse, kolonihaveforeninger, række, kæde- og dobbelthuse og stuehuse 

til landbrug (afhentning 6 gange pr. år -  ubegrænset mængde)
37,38 46,72

Ordning for sommerhuse (afhentning 3 gange pr. år -  ubegrænset mængde) 18,69 23,36

 

Tilvalgsordninger pr. år

Afhentning af haveaffald (8 gange pr. år - 6 enheder pr. gang) 216,98 271,22

Tømning af ekstra papirbeholder (uanset størrelse  - 140 liter, 180 liter eller 240 liter) 66,16 82,69

Køb af ekstra sække  til restaffald (indeholder omkostninger til sæk, afhentning, behandling og administation)

1 sæk 30,00 37,50

5 sække 134,61 168,26

10 sække 226,62 283,27

100 sække inkl. levering 2.132,80 2.665,99

Særgebyr 
1)

 pr. gang (indeholder omkostning til afhentning)

Bil inkl. chauffør 358,14 447,68

Bil inkl. chauffør og ekstra mand 504,55 630,68
1) Særgebyr opkræves ud over det faste gebyr for de ekstraomklostninger, som kommunen påføres p.g.a.

særskilt afhentning af affald uden for rute, hvor grundejer ikke opfylder de regulativmæssige forpligtelser.

Restaffald - delvist nedgravede affaldssystemer 

Tømningspris 2,5-3 m3/gang 97,50 121,88

Tømningspris 5 m3/gang 118,00 147,50

Behandlingsafgift pr. lejlighed/år 227,44 284,30

Forrentning, afskrivning, vedligehold 3 m3/år 1.476,43 1.845,54

Forrentning, afskrivning, vedligehold 5 m3/år 1.594,07 1.992,59



 


