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Grundgebyr pr. husholdning pr. år 110,00 120,00

Gebyr for indsamling af dagrenovation fra husholdninger - 14 dagstømning

240 liter beholder, 2 kammer 1.680,00 1.690,00

140 liter beholder, 1 kammer restaffald (kun i kombination med anden beholder) 1.080,00 1.220,00

240 liter beholder, 1 kammer restaffald (kun i kombination med anden beholder) 1.850,00 2.090,00

500 liter beholder, 1 kammer restaffald (kun i kombination med anden beholder) 3.860,00 4.360,00

660 liter beholder, 1 kammer restaffald (kun i kombination med anden beholder) 5.100,00 5.750,00

770 liter beholder, 1 kammer restaffald (kun i kombination med anden beholder) 5.950,00 6.710,00

140 liter beholder, 1 kammer bioaffald (kun i kombination med anden beholder) 820,00 630,00

240 liter beholder, 1 kammer bioaffald (kun i kombination med anden beholder) 1.410,00 1.080,00

500 liter beholder, 1 kammer bioaffald (kun i kombination med anden beholder) 2.950,00 2.260,00

660 liter beholder, 1 kammer bioaffald (kun i kombination med anden beholder) 3.900,00 2.990,00

770 liter beholder, 1 kammer bioaffald (kun i kombination med anden beholder) 4.550,00 3.490,00

Affaldsø ordning 1.870,00 1.680,00

Gebyr for indsamlingsordning for genbrugsspanden fra husholdninger
Gebyr pr. husholdning pr. år 333,00 302,00

Gebyr for husholdningers brug af genbrugspladser
Gebyr pr. husholdning pr. år 1.340,00 1.320,00

Dagrenovationslignende affald fra virksomheder - 14 dagstømning

240 liter beholder, 2 kammer 1.680,00 1.690,00

140 liter beholder, 1 kammer restaffald (kun i kombination med anden beholder) 1.080,00 1.220,00

240 liter beholder, 1 kammer restaffald (kun i kombination med anden beholder) 1.850,00 2.090,00

500 liter beholder, 1 kammer restaffald (kun i kombination med anden beholder) 3.860,00 4.360,00

660 liter beholder, 1 kammer restaffald (kun i kombination med anden beholder) 5.100,00 5.750,00

770 liter beholder, 1 kammer restaffald (kun i kombination med anden beholder) 5.950,00 6.710,00

140 liter beholder, 1 kammer bioaffald (kun i kombination med anden beholder) 820,00 630,00

240 liter beholder, 1 kammer bioaffald (kun i kombination med anden beholder) 1.410,00 1.080,00

500 liter beholder, 1 kammer bioaffald (kun i kombination med anden beholder) 2.950,00 2.260,00

660 liter beholder, 1 kammer bioaffald (kun i kombination med anden beholder) 3.900,00 2.990,00

770 liter beholder, 1 kammer bioaffald (kun i kombination med anden beholder) 4.550,00 3.490,00

Virksomheders adgang til genbrugspladserne - tilmeldeordning
Såfremt virksomheden kan afleveres læs KUN bestående af enten pap, papir, jern og metal,
opkræves der ikke for besøget.

Takstblad Årskort er gældende pr. P-nummer
inkl. moms excl. moms

Årskort 3.770,00 3.016,00
Engangsbillet 160,00 128,00
Årskort 7.540,00 6.032,00
Engangsbillet 310,00 248,00

Farligt affald - pr. kg (max 200kg pr. år) afregnes ved årsskiftet 6,25 5,00

Uden trailerPersonbil

Øvrige
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Øvrige priser
Erhverv - tømning af restaffald pr. tømning - efter regning 
    140 liter beholder 40,00 40,00
    240 liter beholder 60,00 70,00
    500 liter beholder 120,00 140,00
    660 liter beholder 160,00 180,00
    770 liter beholder 190,00 210,00

Erhverv - tømning af bioaffald pr. tømning - efter regning 
    140 liter beholder 30,00 -
    240 liter beholder 50,00 -
    500 liter beholder 90,00 -
    660 liter beholder 120,00 -
    770 liter beholder 140,00 -

Ekstra afhentning uden for normal rute (tillæg ved fejlsortering) 325,00 325,00
Tillæg for specialafhentning - pga. adgangsforhold, vejadgang, handicap m.m. 325,00 325,00
Salg af :
140 liter beholder incl. levering 850,00 850,00
240 liter beholder incl. levering 970,00 970,00
500 liter beholder incl. levering 2.940,00 2.940,00
770 liter beholder incl. levering 2.000,00 2.000,00
Grønne affaldsposer pr. pakke (150 stk.) 50,00 50,00
Klare plastsække pr. rulle 30,00 30,00
Ekstra sæk til restaffald 50,00 50,00

Knust beton - uden læsning kr. pr. tons*) 70,00 70,00
*) Når lager haves 

Klistermærker:
Standard piktogram, 5 x 5 cm (pr. stk) 10,00
Sorteringsvejledning, A5 (pr. stk) 30,00
Sorteringsvejledning, A4 (pr. stk) 60,00
Øvrige størrelser (pr. stk) efter aftale og pris -

Gebyrer
Ændring af ordning-kapacitet 100,00 100,00
Flytteopgørelse 100,00 100,00
1. rykkerskrivelse (momsfritaget) 100,00 100,00
2. rykkerskrivelse (momsfritaget) 100,00 100,00
Overdragelse til retslig inkasso 500,00 500,00

Betalingsaftaler - gebyrer
Etablering vedr. acontoregning 200,00 200,00
Etablering af frivililigt forlig - gammel restance 400,00 400,00
Ændring af betalingsaftale - acontoregning 200,00 200,00
Ændring af betalingsaftale - frivilligt forlig 400,00 400,00
Efterfølgende print af girokort (kopi af allerede udleverede) 50,00 50,00

Årsopgørelse/aconto - gebyrer
Kopi af årsopgørelse/aconto 75,00 75,00
Ændring af årsopgørelse/aconto 75,00 75,00
Gebyr for udsendelse af faktura på papir 35,00 35,00

Renter
Renten efter forfaldsdatoen fastsættes til en årlig rente, svarende til den til 
enhver tid fastsatte officielle udlånsrente fastsat af Nationalbanken med et tillæg på 8%


