
Affaldsgebyrer 2020 - 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 555,56 694,44

Etageboliger 388,89 486,11

Sommerhuse 333,33 416,67

Genbrugspladser   

Enfamiliehuse, Kolonihaveforeninger, Række, kæde- og dobbelthuse, stuehuse til landbrug 924,61 1.155,76

Etageboliger 647,22 809,03

Sommerhuse 554,76 693,45

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

110 l. sæk restaffald / 60 l. madaffald (52 afhentninger/år)   * 1.372,66 1.715,82

110 l. sæk restaffald / 60 l. madaffald sommerhus (32 afhentninger pr. år)   * 964,96 1.206,21

110 l. sæk restaffald (52 afhentninger/år) 861,51 1.076,89

180 liter restaffald (26 tømninger pr. år) 667,07 833,84

240 liter restaffald (26 tømninger pr. år) 723,16 903,95

180 l. 2-kammer  (26 tømninger pr. år)   * 673,01 841,26

240 l. 2-kammer  (26 tømninger pr. år)   * 731,27 914,09

400 liter (52 tømninger pr. år) 1.346,05 1.682,56

660 liter (52 tømninger pr. år) 1.702,93 2.128,67

770 liter (52 tømninger pr. år) 1.933,50 2.416,87

6 m3 midi (52 tømninger pr. år) 14.659,75 18.324,69

10 m3 midi (52 tømninger pr. år) 17.173,73 21.467,16

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

180 l. madaffald (26 afhentninger pr. år) 637,94 797,42

240 l. madaffald (26 afhentninger pr. år) 725,34 906,67

400 l. madaffald 14. dag  (26 afhentninger pr. år) 789,56 986,95
 

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)
113,19 141,49

 
Tilvalgsordninger pr. år

Afhentning af haveaffald (8 gange pr. år - 6 enheder pr. gang) 280,74 350,92

Tømning af ekstra 2-kammer genbrugsbeholder 297,95 372,44

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

1 sæk 53,67 67,08

5 sække 156,67 195,84

10 sække 285,42 356,78

100 sække inkl. levering 2.802,97 3.503,71

Særgebyr 
1)

 pr. gang (indeholder omkostning til afhentning)

Bil inkl. chauffør 323,37 404,21

Bil inkl. chauffør og ekstra mand 636,30 795,38

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) 8.580,18 10.725,22

Tømning 2,5-3 m3 tømning hver 14. dag (ekskl. behandlingsafgift) 5.427,20 6.783,99

Tømning 5 m3 nedgravet hver uge (ekskl. behandlingsafgift) 8.880,18 11.100,22

Tømning 5 m3 tømning hver 14. dag (ekskl. behandlingsafgift) 5.727,20 7.158,99

Tømning 5 m3 nedgravet 2 gange hver uge (årlig pris for èn ugentlig tømning ekskl. behandling) 7.593,07 9.491,34

Behandlingsafgift restaffald pr. lejlighed/år 147,32 184,16

Behandlingsafgift madaffald pr. lejlighed/år 42,08 52,60

Behandlingsafgift restaffald pr. kollegieværelse/år 73,66 92,08

Behandlingsafgift madaffald pr. kollegieværesle/år 21,04 26,30

Øvrige gebyrer

Ekstratømning indenfor 24 timer (tillæg til normal tømningspris) 312,57 390,72

Ombytning af beholder/container 202,11 252,63

Specialafhentning 170,91 213,63

Tømning af ekstra 180 l til papir 297,95 372,44



 

Bemærkninger til budgetsag:

* inklusiv julesæk


