
Affaldsgebyrer 2016 - husholdninger Bilag 3

TU  26/5-2015   Sags nr.  07.00.00-G01-17-15

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 1.173,22 1.466,53

Etageboliger 821,25 1.026,57

Sommerhuse 703,93 879,92

 

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

Sæk (52 afhentninger/år) 1.076,65 1.345,81

Sæk sommerhus (32 afhentninger pr. år) 662,55 828,19

140 liter (26 tømninger pr. år) 628,03 785,04

180 liter (26 tømninger pr. år) 717,81 897,26

240 liter (26 tømninger pr. år) 840,84 1.051,05

300 liter (52 tømninger pr. år) 1.607,52 2.009,40

400 liter (52 tømninger pr. år) 1.674,05 2.092,56

500 liter (52 tømninger pr. år) 2.179,07 2.723,84

600 liter (52 tømninger pr. år) 2.312,12 2.890,15

800 liter (52 tømninger pr. år) 2.817,15 3.521,43

1000 liter (52 tømninger pr. år) 4.839,19 6.048,99

4 m3 midi (52 tømninger pr. år) 12.211,38 15.264,22

6 m3 midi (52 tømninger pr. år) 17.533,41 21.916,76

8 m3 midi (52 tømninger pr. år) 20.801,75 26.002,19

10 m3 midi (52 tømninger pr. år) 22.464,88 28.081,10

 

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)
35,40 44,25

Ordning for sommerhuse (afhentning 3 gange pr. år -  ubegrænset mængde) 17,70 22,12

 

Tilvalgsordninger pr. år

Afhentning af haveaffald (8 gange pr. år - 6 enheder pr. gang) 171,62 214,53

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 135,16 168,95

10 sække 227,17 283,96

100 sække inkl. levering 2.133,35 2.666,68

Særgebyr 
1)

 pr. gang (indeholder omkostning til afhentning)

Bil inkl. chauffør 363,51 454,39

Bil inkl. chauffør og ekstra mand 512,12 640,15
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 225,96 282,45

Forrentning, afskrivning, vedligehold 3 m3/år 1.419,50 1.774,37

Forrentning, afskrivning, vedligehold 5 m3/år 1.531,45 1.914,31


