
Takstblad
DAGRENOVATION Takst 2019
Sæk 110 liter, helårs / ugetømning Udgår pr. 31. marts 2019 680,00                         kr.

Sæk 110 liter, sommer / ugetømning Udgår pr. 31. marts 2019 400,00                         kr.

130/140 l / 14. dagstømning Udgået

140 l / ugetømning Udgået

190 l / 14. dagstømning Udgår pr. 31. marts 2019 680,00 kr.

240 l / 14. dagstømning Udgår pr. 31. marts 2019 840,00 kr.

370 l / 14. dagstømning Udgået

500 l / ugetømning Udgår pr. 31. marts 2019 3.440,00 kr.

660 l / ugetømning Udgår pr. 31. marts 2019 4.688,00 kr.

770 l / ugetømning Udgår pr. 31. marts 2019 5.352,00 kr.

1.000 l / ugetømning Udgået

Genbrugsordning (metal, glas, hårdt plast, papir og småt pap) Gældende 1. april 2019 265 kr.

Takst 2019
190 liter holder (2-delt mad/restaffald), 14. dages tømning 737,00 kr.

240 liter holder (2-delt mad/restaffald), 14. dages tømning 856,00 kr.

190 liter holder (2-delt mad/restaffald), 14. dages tømning, ugetømning i 

sommerperiode (medio maj - medio september) 1.062,00 kr.

240 liter holder (2-delt mad/restaffald), 14. dages tømning, ugetømning i 

sommerperiode (medio maj - medio september) 1.222,00 kr.

190 liter beholder til madaffald, 14 dags tømning 629,00 kr.

190 liter beholder til madaffald, 14 dags tømning, ugetømning i 

sommerperiode (medio maj - medio september) 917,00 kr.

240 liter beholder til madaffald, 14 dags tømning 656,00 kr.

240 liter beholder til madaffald, 14 dags tømning, ugetømning i 

sommerpriode (medio maj - medio september) 953,00 kr.

400 liter container til madaffald, ugetømning 2.259,00 kr.

190 liter beholder til restaffald, 14 dags tømning 705,00 kr.

190 liter beholder til restaffald, 14 dags tømning, ugetømning  sommerperiode 

(medio maj - medio september) 1.020,00 kr.



240 liter beholder til restaffald, 14 dags tømning 798,00 kr.

240 liter beholder til restaffald, 14 dags tømning, ugetømning i 

sommerperiode (medio maj - medio september) 1.145,00 kr.

400 liter contauner til restaffald, ugetømning 2.627,00 kr.

500 liter container til restaffald, ugetømning 2.845,00 kr.

660 liter container til restaffald, ugetømning 3.769,00 kr.

770 liter container til restaffald, ugetømning 4.096,00 kr.

Sommerhus

190 liter beholder (2-delt mad/restaffald) 14 dages tømning, ugetømning i 

sommerperioden (medio maj - medio september) 737,00 kr.

240 liter beholder (2-delt mad/restaffald) 14 dages tømning, ugetømning i 

sommerperioden (medio maj - medio september) 856,00 kr.

190 liter beholder (2-delt mad/restaffald), 14 dages tømning 482,00 kr.

240 liter beholder (2-delt mad/restaffald), 14 dages tømning 560,00 kr.

190 liter beholder til madaffald, 14 dages tømning, ugetømning i 

sommerperiode (medio maj - medio septemper) 629,00 kr.

190 liter beholder til restaffald, 14 dages tømning, ugetømning i 

sommerperiode (medio maj - medio septemper) 705,00 kr.

240liter beholder til madaffald, 14 dages tømning, ugetømning i 

sommerperiode (medio maj - medio septemper) 656,00 kr.

240 liter beholder til restaffald, 14 dages tømning, ugetømning i 

sommerperiode (medio maj - medio septemper) 798,00 kr.

Genbrugsplads

Privat

Pr. husstand/sommerhus 976,00                         kr.

Erhverv

Pr. besøg på genbrugspladsen 153,00                         kr.

Administration, Affald+ og Stat 266,00                         kr.

Farligt affald fra erhverv på genbrugsplads Pr. kg:

Batterier og akkumulatorer 0,00 kr.

9,00 kr.Opløsningsmidler (herunder kasserede rensevæsker)



Maling, trykfarver, klæbestoffer m.v. 7,00 kr.

7,00 kr.

Køle og sprinklervæsker 7,00 kr.

Bremsvæsker 7,00 kr.

Oliefiltre 7,00 kr.

Pesticider/gift 15,00 kr.

Spildolie, hydraulikolie m.v. 1,00 kr.

Spraydåser og trykbeholdere 15,00 kr.

Syrer/baser 15,00 kr.

18,00 kr.

Lægemidler, medicinrester 15,00 kr.

Byggeaffald med PCB og bly 15,00 kr.

Andet farligt affald, herunder ukendt affald 35,00 kr.

Tømt emballage 15,00 kr.

Explosiver ( herunder airbag og selestrammere) Pris pr. stk. 100,00 kr.

Takst 2019
Afhentning af emballeret farligt affald

INDIVIDUEL

Deklarationsafhentning farligt affald

Ekspeditionsgebyr 140,00                         kr./deklaration

Afhentning:

KK-paller/palletank 279,00                         kr./stk

660 liters containere 248,00                         kr./stk

EUR-paller 206,00 kr./stk

Lyskildecontainer 193,00 kr./stk

1/1 fad, tromle eller pesticidsæk 138,00 kr./stk

1/2 fad, 1/4 fad eller tromle 126,00 kr./stk

Dunke 105,00 kr./stk

Storcontainer 3.295,00 kr./stk

Opmærkning af emballage 65,00 kr./stk

Farligt affald fra biler (herunder oliefiltre, køle/sprinklervæsker og bremsevæsker)

Skarpe og spidse genstande (sygehusaffald/klinisk risikoaffald)



Behandling af affald: Den til enhver tid gældende behandlingspris

Deklarationsafhentning elektronikaffald

Ekspeditionsgebyr 140,00 kr./ekspedition

Afhentning 247,00 kr./pallebur, 2,6m3

193,00 kr./pallebur, 1,7m3

245,00 kr./container, 660 l

Pakning/omemballering 691,00 kr./time

Levering af materiel 250,00 kr./levering

Behandling af affald: Den til enhver tid gældende behandlingspris

Levering

Prisen er uanset antal eller type emballage 250,00 kr./levering

Afhentning af uemballeret farligt affald

Deklarationsafhentning farligt affald

Ekspeditionsgebyr 450,00 kr./deklaration

Afhentning 998,00 kr./ton

Mindste pris 2.960,00 kr.

Behandling af affald: Den til enhver tid gældende behandlingspris

Tømning af privates fyringsolietanke

Bundsugning inkl. bortskaffelse af affald 1.198,00                      kr./tømning

Takst 2019

Olie- og benzinudskillere

Første udskiller på én adresse 725,00                         kr.

Følgende udskillere på samme adresse 510,00                         kr.

Aftale tømningsordning (fra 2018 - gældende for SYD - som dækker REFAs og AffaldsPlus' områder)



Udskillere over 8 m3 2.175,00                      kr.

755,00                         kr.

og fredag 8.00 - 12.00 2.275,00                      kr.

Tillæg for sand/slam

300 - 600 liter sand/slam i udskiller 591,00 kr.

mere end 600 liter sand/slam i udskiller 930,00 kr.

Forgæves tømning 405,00 kr.

Sandfang

Sandfang op til 1m3 604,00 kr.

Sandfang fra 1m3 op til 2m3 899,00 kr.

Sandfang fra 2m3 op til 3m3 1.187,00 kr.

Sandfang fra 3m3 op til 4m3 1.485,00 kr.

Sandfang fra 4m3 op til 5m3 1.768,00 kr.

Sandfang>5m3 tømmes efter tidsforbrug 1.700,00 kr. pr. time

Forgæves tømning 405,00 kr.

Bortskaffelse af sand til godkendt anlæg 995,00 kr./ton

AKUT

Aktuarafhentning inden for 24 timer

Ekspeditionsgebyr 450,00 kr./deklaration

Afhentning: Den til enhver tid gældende timepris

Behandling af affald: Den til enhver tid gældende behandlingspris for affaldet.

Rykkergebyr 100,00                         kr. pr. gang

Rykkergebyr er ikke momspligtigt

Den til enhver tid gældende timepris

Den til enhver tid gældende behandlingspris for affaldet.

Tillæg for ekstra tømning uden for planlagt rute

Tillæg for tømning uden for tidsrummet mandag til torsdag kl. 8.00 - 15.00 

Aftale tømningsordning (fra 2018 - kun gældende for SYD - som dækker REFAs og AffaldsPlus' områder)



DIVERSE ANDRE SMÅTING

35,00                           kr.Sække til ekstra affald, en sæk + afhentningskort - (salgspris inkl. moms kr. 35,00)


