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

Enfamiliehuse, Kolonihaveforeninger, Række, kæde- og dobbelthuse, stuehuse til landbrug 1.287,45 kr.    

Etageboliger 965,59 kr.       

Sommerhuse 836,84 kr.       

Genbrugspladser (indeholder omkostning til benyttelse af Genbrugspladser samt håndtering af miljøkasse) Gebyr

Enfamiliehuse, Kolonihaveforeninger, Række, kæde- og dobbelthuse, stuehuse til landbrug 1.383,50 kr.    

Etageboliger 968,45 kr.       

Sommerhuse 830,10 kr.       

Restaffald pr. år (indeholder omkostning til tømning, behandling og beholdere/containere, men ikke levering af 

ekstra materiel)
Gebyr

110 l. sæk restaffald / 60 l. madaffald (52 afhentninger/år)-Inkl. én julesæk (Kun postnr. 

4736)
1.863,95 kr.    

110 l. sæk restaffald / 60 l. madaffald sommerhus (38 afhentninger pr. år) 1.643,02 kr.    

110 l. sæk restaffald (52 afhentninger/år) (Kun postnr. 4736) 1.162,12 kr.    

180 liter restaffald (26 tømninger pr. år) 895,82 kr.       

240 liter restaffald (26 tømninger pr. år) 1.061,24 kr.    

180 l. 2-kammer (26 tømninger pr. år) Inkl. Én julesæk 803,67 kr.       

240 l. 2-kammer (26 tømninger pr. år) Inkl. Én julesæk 892,80 kr.       

400 liter (52 tømninger pr. år) 2.752,88 kr.    

660 liter (52 tømninger pr. år) 3.088,88 kr.    

770 liter (52 tømninger pr. år) 3.581,60 kr.    

6 m3 midi (52 tømninger pr. år) 25.857,47 kr.  

10 m3 midi (52 tømninger pr. år) 31.093,12 kr.  

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

180 l. madaffald (26 tømninger pr. år) 903,37 kr.       

240 l. madaffald (26 tømninger pr. år) 948,93 kr.       

400 l. madaffald (52 tømninger pr. år) 1.973,70 kr.    

400 l. madaffald 14. dag (26 tømninger pr. år) 1.009,34 kr.    

Restaffald - delvist nedgravede affaldssystemer - ekskl. behandlingsafgift Gebyr

Tømning af Molok 3 M3 Restaffald - Uge 11.666,81 kr.  

Tømning af Molok 3 M3 Restaffald - 14. dag 7.667,36 kr.    

Tømning af Molok 5 m3 Restaffald - 2 x Uge 19.665,71 kr.  

Tømning af Molok 5 M3 Restaffald - Uge 11.666,81 kr.  

Tømning af Molok 5 M3 Restaffald - 14. dag 7.667,36 kr.    

Madaffald - delvist nedgravede affaldssystemer - ekskl. behandlingsafgift Gebyr

Tømning af Molok 3 m3 Madaffald - 14.dag 6.887,69 kr.    

Tømning af Molok 5 M3 Madaffald - Uge 10.174,18 kr.  

Tømning af Molok 5 M3 Madaffald - 14 dag 6.954,41 kr.    

Behandlingsafgift pr. lejlighed/år for Rest- og Madaffald Gebyr

Behandlingsafgift restaffald pr. lejlighed/år 259,07 kr.       

Behandlingsafgift madaffald pr. lejlighed/år 31,12 kr.         

Ekstra beholder genbrug (indeholder omkostning til tømning, behandling og beholdere/containere, men ikke 

levering)
Gebyr

Ekstra 180 l - 1-kammer til Genbrug (hver 2 uge sammen med standard materiel) 839,01 kr.       

Ekstra 240 l - 1-kammer til Genbrug (hver 2 uge sammen med standard materiel) 853,07 kr.       

Ekstra 180 l - 1-kammer til Genbrug (hver 8 uge sammen med standard materiel) 304,49 kr.       

Ekstra 240 l - 1-kammer til Genbrug (hver 8 uge sammen med standard materiel) 318,56 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.)

Gebyr

Leveringsgebyr pr. adresse 452,64 kr.       



Ekstratømning Mad/Rest samt genbrug (gebyr for bestilling af ekstratømning som tillægges gennemsnit 

tømningspris for bestilt enhedstørrelse og antal foretaget tømninger)
Gebyr

Opstartsgebyr for beholder/container/MIDI container 452,64 kr.       

110 l. sæk restaffald / 60 l. madaffald 35,21 kr.         

180 l / 240 l 1 og 2 -kammer 34,63 kr.         

400 l / Container 54,63 kr.         

660 l / Container 59,40 kr.         

770 l / Container 68,88 kr.         

6 m3 / VIP Container 497,26 kr.       

10 m3 / VIP Container 597,94 kr.       

Opstartsgebyr for Molokker 936,11 kr.       

Tømning af Kube/Molok 0,6 m3 - 3 m3 325,00 kr.       

Tømning af Molok 5 m3 538,75 kr.       

Storskrald pr. år (indeholder omksotninger til afhentning af storskrald og kasserede tekstiler og behandling) Gebyr

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

og stuehuse til landbrug (afhentning hver 14. dag - begrænset mængde - 12 enh. pr. gang)
138,50 kr.       

Miljøkasse pr. år pr. bolighehed (indeholder omkostning til afhentning og behandling af Miljøkasse.) Gebyr

Ordning for boligselskaber, boligforeninger, andelsforeninger, som ikke er tilmeldt 

storskraldsordningen (afhentning hver 14. dag)
18,13 kr.         

Tekstilaffald affald pr. år pr. bolighehed (indeholder omkostning til afhentning og behandling af 

tekstiler). 
Gebyr

Ordning for boligselskaber, boligforeninger, andelsforeninger, som ikke er tilmeldt 

storskraldsordningen (afhentning hver 14. dag)
12,49 kr.         

Tilvalgsordninger pr. år Gebyr

Afhentning af haveaffald (8 gange pr. år - 6 enheder pr. gang) 575,68 kr.       

Kompostbeholder inkl. levering (engangsbeløb og er ejendom efter modtagelse) 1.001,63 kr.    

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

administration)
Gebyr

1 Ekstra sæk 70,07 kr.         

5 Ekstra sække 315,33 kr.       

10 Ekstra sække 595,62 kr.       

100 Ekstra sække 5.605,81 kr.    

Levering af ekstra sække (hvis man ønsker disse leveret frem for at afhente) 438,93 kr.       

Køb af ekstra sække til Madaffald (indeholder omkostninger til sæk, afhentning, behandling og 

administration)
Gebyr

1 Ekstra sæk 66,89 kr.         

5 Ekstra sække 300,98 kr.       

10 Ekstra sække 568,52 kr.       

Levering af ekstra sække (hvis man ønsker disse leveret frem for at afhente) 438,93 kr.       

Specialafhentning Gebyr

Særgebyr 1) pr. gang (indeholder omkostning til afhentning) 438,93 kr.       

1) Særgebyr opkræves ud over det faste gebyr for de ekstraomkostninger, som kommunen påføres pga. særskilt 

afhentning af affald uden for rute, hvor grundejer ikke opfylder de regulativmæssige forpligtelser.


