
Affaldsgebyrer 2019 - 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 382,69 478,37

Etageboliger 267,88 334,86

Sommerhuse 229,62 287,02

Genbrugspladser   

Enfamiliehuse, Kolonihaveforeninger, Række, kæde- og dobbelthuse, stuehuse til landbrug 892,95 1.116,19

Etageboliger 625,06 781,33

Sommerhuse 535,77 669,71

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

110 l. sæk restaffald / 60 l. madaffald (52 afhentninger/år)   * 1.434,67 1.793,34

110 l. sæk restaffald / 60 l. madaffald sommerhus (32 afhentninger pr. år)   * 1.002,67 1.253,33

110 l. sæk restaffald (52 afhentninger/år) 908,68 1.135,85

180 liter restaffald (26 tømninger pr. år) 721,62 902,02

240 liter restaffald (26 tømninger pr. år) 789,04 986,30

180 l. 2-kammer  (26 tømninger pr. år)   * 721,87 902,34

240 l. 2-kammer  (26 tømninger pr. år)   * 796,69 995,86

400 liter (52 tømninger pr. år) 1.504,29 1.880,36

660 liter (52 tømninger pr. år) 1.938,09 2.422,61

770 liter (52 tømninger pr. år) 2.223,68 2.779,60

6 m3 midi (52 tømninger pr. år) 16.752,10 20.940,12

10 m3 midi (52 tømninger pr. år) 19.772,42 24.715,52

Madaffald pr. år (indeholder omkostning til tømning, behandling og beholdere/containere)

180 l. madaffald (26 afhentninger pr. år) 645,42 806,78

240 l. madaffald (26 afhentninger pr. år) 757,64 947,05

400 l. madaffald 14. dag  (26 afhentninger pr. år) 901,77 1.127,22

400 l. madaffald hver uge  (52 afhentninger pr. år) 1.803,55 2.254,43
 

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

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

og stuehuse til landbrug (afhentning hver 14. dag - ubegrænset mængde)
104,64 130,80

 
Tilvalgsordninger pr. år

Afhentning af haveaffald (8 gange pr. år - 6 enheder pr. gang) 256,84 321,05

Tømning af ekstra 2-kammer genbrugsbeholder 297,82 372,27

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

1 sæk 35,00 43,75

5 sække 152,33 190,42

10 sække 277,59 346,98

100 sække inkl. levering 2.732,10 3.415,13

Særgebyr 
1)

 pr. gang (indeholder omkostning til afhentning)

Bil inkl. chauffør 314,65 393,31

Bil inkl. chauffør og ekstra mand 619,15 773,94
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 

Tømning 2,5-3 m3 tømning hver uge (ekskl. behandlingsafgift) 8.306,61 10.383,27

Tømning 2,5-3 m3 tømning hver 14. dag (ekskl. behandlingsafgift) 5.238,61 6.548,27

Tømning 5 m3 nedgravet hver uge (ekskl. behandlingsafgift) 8.406,61 10.508,27

Tømning 5 m3 tømning hver 14. dag (ekskl. behandlingsafgift) 5.338,61 6.673,27

Tømning 5 m3 nedgravet 2 gange hver uge (årlig pris for èn ugentlig tømning ekskl. behandling) 7.271,31 9.089,13

Behandlingsafgift restaffald pr. lejlighed/år 197,95 247,44

Behandlingsafgift madaffald pr. lejlighed/år 17,10 21,38

Behandlingsafgift restaffald pr. kollegieværelse/år 98,97 123,72

Behandlingsafgift madaffald pr. kollegieværesle/år 8,55 10,69

Øvrige gebyrer

Ekstratømning indenfor 24 timer (tillæg til normal tømningspris) 304,15 380,19

Ombytning af beholder/container 157,33 196,66

Specialafhentning 166,30 207,87

Bemærkninger til budgetsag:

* inklusiv julesæk




