
Affaldsgebyrer 2017 - husholdninger Bilag 3

Grundgebyr   (indeholder omkostninger til 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 333,45 416,81

Etageboliger 233,42 291,77

Sommerhuse 200,07 250,09

Genbrugspladser
kr.              

ekskl. moms
kr.               inkl. 

moms

Enfamiliehuse, Kolonihaveforeninger, Række, kæde- og dobbelthuse, stuehuse til landbrug 873,15 1.091,44

Etageboliger 611,21 764,01

Sommerhuse 523,89 654,87

Restaffald pr. år (indeholder omkostning til tømning, behandling og beholdere)  
Sæk (52 afhentninger/år) 1.069,90 1.337,38

Sæk sommerhus (32 afhentninger pr. år) 658,40 823,00

140 liter (26 tømninger pr. år) 622,24 777,80

180 liter (26 tømninger pr. år) 710,36 887,95

240 liter (26 tømninger pr. år) 831,07 1.038,83

300 liter (52 tømninger pr. år) 1.592,42 1.990,52

400 liter (52 tømninger pr. år) 1.657,60 2.072,00

500 liter (52 tømninger pr. år) 2.154,97 2.693,71

600 liter (52 tømninger pr. år) 2.285,33 2.856,66

800 liter (52 tømninger pr. år) 2.782,69 3.478,37

1000 liter (52 tømninger pr. år) 4.767,70 5.959,62

4 m3 midi (52 tømninger pr. år) 12.071,93 15.089,91

6 m3 midi (52 tømninger pr. år) 17.286,33 21.607,91

8 m3 midi (52 tømninger pr. år) 20.518,25 25.647,81

10 m3 midi (52 tømninger pr. år) 22.147,75 27.684,68

 

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)

33,93 42,42

Ordning for sommerhuse (afhentning 3 gange pr. år -  ubegrænset mængde) 16,97 21,21

 

Tilvalgsordninger pr. år

Afhentning af haveaffald (8 gange pr. år - 6 enheder pr. gang) 186,81 233,52

Tømning af ekstra papirbeholder (uanset størrelse  - 140 liter, 180 liter eller 240 liter) 62,56 78,19

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

1 sæk 32,00 40,00

5 sække 136,77 170,97

10 sække 229,70 287,12

100 sække inkl. levering 2.152,32 2.690,39

Særgebyr 1) pr. gang (indeholder omkostning til afhentning)

Bil inkl. chauffør 368,96 461,20
Bil inkl. chauffør og ekstra mand 519,80 649,75
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 222,58 278,23

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

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


