
Bilag 2

Enfamilieboliger Ekskl. moms Inkl. moms
2-delte beholdere til mad-/restaffald
190 liter beholder (2-delt mad-/restaffald), tømmes hver 2. uge                    748,00                935,00 
240 liter beholder (2-delt mad-/restaffald), tømmes hver 2. uge                    748,00                935,00 
190 liter beholder (2-delt mad-/restaffald), tømmes hver 2. uge og hver uge i 
sommerperiode (medio maj-medio september) 

                1.129,00             1.411,25 

240 liter beholder (2-delt mad-/restaffald), tømmes hver 2. uge og hver uge i 
sommerperiode (medio maj-medio september) 

                1.129,00             1.411,25 

Udelte beholdere til restaffald
190 liter beholder til restaffald, tømmes hver 2. uge                    768,00                960,00 
240 liter beholder til restaffald, tømmes hver 2. uge                    768,00                960,00 
190 liter beholder til restaffald, tømmes hver 2. uge og hver uge i sommerperiode 
(medio maj - medio september)

                1.156,00             1.445,00 

240 liter beholder til restaffald, tømmes hver 2. uge og hver uge i sommerperiode 
(medio maj - medio september)

                1.156,00             1.445,00 

Samlede bebyggelser Ekskl. moms Inkl. moms
Udelte beholdere til madaffald
190 liter beholder til madaffald, tømmes hver uge                 1.281,00             1.601,25 
240 liter beholder til madaffald, tømmes hver uge (kun eksisterende aftaler)                 1.281,00             1.601,25 
400 liter container til madaffald, tømmes hver uge                 2.135,00             2.668,75 
Udelte beholdere til restaffald
190 liter beholder til restaffald, tømmes hver 2. uge                    768,00                960,00 
240 liter beholder til restaffald, tømmes hver 2. uge                    768,00                960,00 
190 liter beholder til restaffald, tømmes hver 2. uge og hver uge i sommerperiode 
(medio maj - medio september)

                1.156,00             1.445,00 

240 liter beholder til restaffald, tømmes hver 2. uge og hver uge i sommerperiode 
(medio maj - medio september)

                1.156,00             1.445,00 

400 liter container til restaffald, tømmes hver uge                 2.307,00             2.883,75 
500 liter container til restaffald, tømmes hver uge                 2.884,00             3.605,00 
660 liter container til restaffald, tømmes hver uge                 3.807,00             4.758,75 
770 liter container til restaffald, tømmes hver uge (kun eksisterende aftaler)                 4.441,00             5.551,25 
Nedgravede beholdere
3 m³ til restaffald, tømmes hver uge               17.305,00           21.631,25 
5 m³ til restaffald, tømmes hver uge               28.842,00           36.052,50 
0,8 m³ til madaffald, tømmes hver uge                 8.443,00           10.553,75 

Sommerhusordning (kun gældende for sommerhuse): 
Tømning fra 3. uge i marts – 1. november

Ekskl. moms Inkl. moms

2-delte beholdere til mad-/restaffald (190 l. eller 240 l.)
190 liter beholder (2-delt mad-/restaffald), tømmes hver 2. uge                    646,00                807,50 
240 liter beholder (2-delt mad-/restaffald), tømmes hver 2. uge                    646,00                807,50 
190 liter beholder (2-delt mad-/restaffald), tømmes hver 2. uge og hver uge i 
sommerperiode (medio maj - medio september) 

                1.100,00             1.375,00 

240 liter beholder (2-delt mad-/restaffald), tømmes hver 2. uge og hver uge i 
sommerperiode (medio maj - medio september) 

                1.100,00             1.375,00 

Udelte beholdere til madaffald
190 liter beholder til madaffald, tømmes hver 2. uge og hver uge i sommerperiode 
(medio maj - medio september)

                   945,00             1.181,25 

240 liter beholder til madaffald, hver 2. uge og hver uge i sommerperiode (medio maj - 
medio september)

                   945,00             1.181,25 

Udelte beholdere til restaffald
190 liter beholder til restaffald, tømmes hver 2. uge og hver uge i sommerperiode 
(medio maj - medio september)

                   995,00             1.243,75 

240 liter beholder til restaffald, hver 2. uge og hver uge i sommerperiode (medio maj - 
medio september)

                   995,00             1.243,75 

Takstblad 2023 
Private husstande



Bilag 2

Andre ordninger Ekskl. moms Inkl. moms
Genbrugsordning*) **)                 1.681,00             2.101,25 
Ekstra beholder til genbrugsordning*                    160,00                200,00 
Genbrugsplads **) ***)                 1.039,00             1.298,75 
Storskrald**)                    125,00                156,25 
Farligt affald**)                       59,00                   73,75 

** Obligatorisk ordning, opkræves pr. boligenhed.
*** Gebyret dækker over omkostninger til AffaldPlus samt administration

Ekstra tømninger
Inden 5 hverdage: Beregnes tre gange prisen pr. tømning af det årlige tømningsgebyr
Inden 24 timer: Beregnes ti gange prisen pr. tømning af det årlige tømningsgebyr

*Gebyret dækker indsamling, behandling, håndtering samt administration af glas, metal, hård/blød plast, mad- og 
drikkekartoner, papir, småt pap.


