
Affaldsgebyrer 2021 - Husholdninger Bilag 3b

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

Uden moms Med moms

Enfamiliehuse, Kolonihaveforeninger, Række, kæde- og dobbelthuse, stuehuse til landbrug 958,49 kr.       1.198,11 kr.    
Etageboliger 718,87 kr.       898,58 kr.       
Sommerhuse 623,02 kr.       778,77 kr.       

Genbrugspladser Uden moms Med moms
Enfamiliehuse, Kolonihaveforeninger, Række, kæde- og dobbelthuse, stuehuse til landbrug 959,62 kr.       1.199,53 kr.    
Etageboliger 671,74 kr.       839,67 kr.       
Sommerhuse 575,77 kr.       719,72 kr.       

Restaffald pr. år (indeholder omkostning til tømning, behandling og beholdere/containere, men 
ikke levering af ekstra materiel) Uden moms Med moms
110 l. sæk restaffald / 60 l. madaffald (52 afhentninger/år) - Inkl. én julesæk 1.437,34 kr.    1.796,67 kr.    
110 l. sæk restaffald / 60 l. madaffald sommerhus (38 afhentninger pr. år) 1.269,02 kr.    1.586,27 kr.    
110 l. sæk restaffald (52 afhentninger/år) 926,80 kr.       1.158,50 kr.    
180 liter restaffald (26 tømninger pr. år) 696,31 kr.       870,39 kr.       
240 liter restaffald (26 tømninger pr. år) 751,76 kr.       939,70 kr.       
180 l. 2-kammer (26 tømninger pr. år) Inkl. Én julesæk 654,30 kr.       817,87 kr.       
240 l. 2-kammer (26 tømninger pr. år) Inkl. Én julesæk 713,01 kr.       891,27 kr.       
400 liter (52 tømninger pr. år) 1.600,56 kr.    2.000,70 kr.    
660 liter (52 tømninger pr. år) 2.088,28 kr.    2.610,35 kr.    
770 liter (52 tømninger pr. år) 2.467,52 kr.    3.084,40 kr.    
6 m3 midi (52 tømninger pr. år) 18.185,49 kr.  22.731,86 kr.  
10 m3 midi (52 tømninger pr. år) 21.574,89 kr.  26.968,62 kr.  

Madaffald pr. år (indeholder omkostning til tømning, behandling og beholdere/containere) Uden moms Med moms
180 l. madaffald (26 tømninger pr. år) 680,44 kr.       850,56 kr.       
240 l. madaffald (26 tømninger pr. år) 709,94 kr.       887,43 kr.       
400 l. madaffald (52 tømninger pr. år) 1.238,27 kr.    1.547,84 kr.    
400 l. madaffald 14. dag (26 tømninger pr. år) 742,24 kr.       927,80 kr.       



Restaffald - delvist nedgravede affaldssystemer - ekskl. behandlingsafgift Uden moms Med moms
Tømning af Molok 3 M3 Restaffald - Uge 9.457,58 kr.    11.821,98 kr.  
Tømning af Molok 3 M3 Restaffald - 14. dag 6.142,58 kr.    7.678,23 kr.    
Tømning af Molok 5 m3 Restaffald - 2 x Uge 16.087,58 kr.  20.109,48 kr.  
Tømning af Molok 5 M3 Restaffald - Uge 9.457,58 kr.    11.821,98 kr.  
Tømning af Molok 5 M3 Restaffald - 14. dag 6.142,58 kr.    7.678,23 kr.    
Madaffald - delvist nedgravede affaldssystemer - ekskl. behandlingsafgift Uden moms Med moms
Tømning af Molok 3 m3 Madaffald - 14.dag 5.296,48 kr.    6.620,61 kr.    
Tømning af Molok 5 M3 Madaffald - Uge 8.272,13 kr.    10.340,16 kr.  
Tømning af Molok 5 M3 Madaffald - 14 dag 5.603,23 kr.    7.004,04 kr.    
Behandlingsafgift pr. lejlighed/år for Rest- og Madaffald Uden moms Med moms
Behandlingsafgift restaffald pr. lejlighed/år 181,51 kr.       226,89 kr.       
Behandlingsafgift madaffald pr. lejlighed/år 28,74 kr.         35,92 kr.         

Ekstra beholder genbrug (indeholder omkostning til tømning, behandling og beholdere/containere, 
men ikke levering) Uden moms Med moms
Ekstra 180 l - 1-kammer til papir (hver 4 uge sammen med standard materil) 280,60 kr.       350,75 kr.       
Ekstra 240 l - 1-kammer til Papir (hver 4 uge sammen med standard materiel) 340,09 kr.       425,11 kr.       
Ekstra 180 l - 1-kammer til Metal/Glas/Plast (hver 4 uge sammen med standard materiel) 280,60 kr.       350,75 kr.       
Ekstra 240 l - 1-kammer til Metal/Glas/Plast (hver 4 uge sammen med standard materiel) 340,09 kr.       425,11 kr.       
Ekstra 240 l - 2-kammer til Metal/Glas/Plast - Papir (hver 4 uge sammen med standard materiel) 340,09 kr.       425,11 kr.       



Levering - (Gebyr opkræves ved levering/hjemtagelse af ekstra beholder, fritagelse, ombytning til 
større eller mindre materiel, ændring af affaldsløsning samt ved udsætning af materiel til en 
begrænset periode fx sæsonbrug. Der opkræves ikke gebyr ved nybyggeri samt ombytning grundet 
beholder/container itu.) Uden moms Med moms
Leveringsgebyr pr. adresse 363,52 kr.       454,39 kr.       

Ekstratømning Mad/Rast samt genbrug (gebyr for bestilling af ekstratømning som tillægges 
gennemsnit tømningspris for bestilt enhedstørrelse og antal fortaget tømninger) Uden moms Med moms
Opstartsgebyr for beholder/container/MIDI container 363,52 kr. 454,39 kr.       
110 l. sæk restaffald / 60 l. madaffald 27,13 kr.         33,91 kr.         
180 l / 240 l 1 og 2 -kammer 27,70 kr.         34,63 kr.         
400 l / Container 34,11 kr.         42,63 kr.         
660 l / Container 40,16 kr.         50,20 kr.         
770 l / Container 47,45 kr.         59,32 kr.         
6 m3 / VIP Container 349,72 kr.       437,15 kr.       
10 m3 / VIP Container 414,90 kr.       518,63 kr.       
Opstartsgebyr for Molokker 752,59 kr. 940,74 kr.       
Tømning af Kube/Molok 0,6 m3 - 3 m3 260,00 kr.       325,00 kr.       
Tømning af Molok 5 m3 431,00 kr.       538,75 kr.       

Storskrald pr. år (indeholder omksotninger til afhentning og behandling) Uden moms Med moms
Ordning for enfamiliehuse, kolonihaveforeninger, række, kæde- og dobbelthuse, sommerhuse og stuehuse til 
landbrug (afhentning hver 14. dag - begrænset mængde - 12 enh. pr. gang) 121,31 kr.       151,64 kr.       

Tilvalgsordninger pr. år Uden moms Med moms
Afhentning af haveaffald (8 gange pr. år - 6 enheder pr. gang) 332,44 kr.       415,55 kr.       
Kompostbeholder inkl levering (engangsbeløb og er ejendom efter modtagelse) 802,13 kr.       1.002,66 kr.    



Køb af ekstra sække til restaffald (indeholder omkostninger til sæk, afhentning, behandling og 
administation) Uden moms Med moms
1 Ekstra sæk 55,08 kr.         68,84 kr.         
5 Ekstra sække 247,84 kr.       309,80 kr.       
10 Ekstra sække 468,14 kr.       585,18 kr.       
100 Ekstra sække 4.406,03 kr.    5.507,54 kr.    
Levering af ekstra sække (hvis man ønsker disse leveret frem for af afhente) 349,94 kr.       437,42 kr.       
Køb af ekstra sække til Madaffald (indeholder omkostninger til sæk, afhentning, behandling og 
administation) Uden moms Med moms
1 Ekstra sæk 52,53 kr.         65,66 kr.         
5 Ekstra sække 236,36 kr.       295,46 kr.       
10 Ekstra sække 446,47 kr.       558,08 kr.       
Levering af ekstra sække (hvis man ønsker disse leveret frem for af afhente) 349,94 kr.       437,42 kr.       

Specialafhentning Uden moms Med moms
Særgebyr 1) pr. gang (indeholder omkostning til afhentning) 349,94 kr.       437,42 kr.       
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.


