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OBLIGATORISKE GEBYRER PR. BOLIG 
2023 

kr. ex moms pr. år *   

Grundgebyr (administration)                                          251  

Storskrald                                         167  

Genanvendeligt affald (beholdere til plast, mad- & drikkekartoner, papir, glas, metal, pap) 
(helårsbeboelse) 

                                     1.217  

Farligt affald                                              96  

Genbrugsplads - ét gebyr, afhængigt af boligtype, se nedenfor:   

enfamiliebolig                                      1.256  

etagebolig                                      1.005  

  
  

TØMNINGSGEBYRER 
2023 

kr. ex moms pr. år * 

  
Rest- og madaffald - 14 dages tømning ”dog” ugetømning 1. juni – 31. aug. - pr. 
beholder       

Tømningsgebyr ved placering højst 5 meter fra skel (skelløsning)   

240 liter 2-rums beholder rest-mad, tømning hver 14. dag ”dog” ugetømning  
1. juni – 31. aug.   

                                     1.963  

Tømningsgebyr ved placering mellem 5 og 20 meter fra skel (standpladsløsning)    

240 liter 2-rums beholder rest-mad, tømning hver 14. dag ”dog” ugetømning  
1. juni – 31. aug. (over 5 meter)  

                                     2.017  

 
  

Rest- og madaffald - ugetømning - pr. beholder      

Tømningsgebyr ved placering højst 5 meter fra skel (skelløsning)   

240 liter 2-rums beholder rest-mad, ugetømning                                      3.191  

Tømningsgebyr ved placering mellem 5 og 20 meter fra skel (standpladsløsning)    

240 liter 2-rums beholder rest-mad, ugetømning (over 5 meter)                                      3.278  

  

AFFALDSGEBYRER 2023 FOR  
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Affaldsgebyrer 2023 for husholdning (boliger) 
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TØMNINGSGEBYRER 
2023 

kr. ex moms pr. år * 

Restaffald - ugetømning - pr. beholder   

Tømningsgebyr ved placering højst 5 meter fra skel (skelløsning)   

140 liter beholder restaffald, ugetømning                                      2.287  

190 liter. beholder restaffald, ugetømning                                      2.482  

240 liter beholder restaffald, ugetømning                                      2.677  

400 liter beholder restaffald, ugetømning                                      3.370  

660 liter beholder restaffald, ugetømning                                      4.382  

1 m3 nedgravet restaffald, ugetømning                                    18.440  

2 m3 nedgravet restaffald, ugetømning                                    22.333  

2,5 m3 nedgravet restaffald, ugetømning                                    24.279  

3 m3 nedgravet restaffald, ugetømning                                    26.225  

5 m3 nedgravet restaffald, ugetømning                                    34.011  

Tømningsgebyr ved placering mellem 5 og 20 meter fra skel) (standpladsløsning)    

140 liter beholder restaffald, ugetømning (over 5 meter)                                      2.323  

190 liter beholder restaffald, ugetømning (over 5 meter)                                      2.517  

240 liter beholder restaffald, ugetømning (over 5 meter)                                      2.712  

400 liter beholder restaffald, ugetømning (over 5 meter)                                      3.405  

660 liter beholder restaffald, ugetømning (over 5 meter)                                      4.417  

 
  

Restaffald - 14 dages tømning ”dog” ugetømning 1. juni – 31. aug. - pr. beholder   

Tømningsgebyr ved placering højst 5 meter fra skel (skelløsning)   

140 liter beholder restaffald, tømning hver 14. dag ”dog” ugetømning 1. juni – 31. aug.                                       1.408  

190 liter beholder restaffald, tømning hver 14. dag ”dog” ugetømning 1. juni – 31. aug.                                      1.527  

240 liter beholder restaffald, tømning hver 14. dag ”dog” ugetømning 1. juni – 31. aug.                                      1.647  

400 liter beholder restaffald, tømning hver 14. dag ”dog” ugetømning 1. juni – 31. aug.                                      2.074  

660 liter beholder restaffald, tømning hver 14. dag ”dog” ugetømning 1. juni – 31. aug.                                      2.697  

1 m3 nedgravet restaffald, tømning hver 14. dag ”dog” ugetømning 1. juni – 31. aug.                                      9.220  

2 m3 nedgravet restaffald, tømning hver 14. dag ”dog” ugetømning 1. juni – 31. aug.                                    11.166  

2,5 m3 nedgravet restaffald, tømning hver 14. dag ”dog” ugetømning 1. juni – 31. aug.                                    12.140  

3 m3 nedgravet restaffald, tømning hver 14. dag ”dog” ugetømning 1. juni – 31. aug.                                    13.113  

5 m3 nedgravet restaffald, tømning hver 14. dag ”dog” ugetømning 1. juni – 31. aug.                                    17.006  

Tømningsgebyr ved placering mellem 5 og 20 meter fra skel) (standpladsløsning)    

140 liter beholder restaffald, tømning hver 14. dag ”dog” ugetømning 1. juni – 31. aug. 
(over 5 m) 

                                     1.429  

190 liter beholder restaffald, tømning hver 14. dag ”dog” ugetømning 1. juni – 31. aug. 
(over 5 m) 

                                     1.549  

240 liter beholder restaffald, tømning hver 14. dag ”dog” ugetømning 1. juni – 31. aug. 
(over 5 m) 

                                     1.669  

400 liter beholder restaffald, tømning hver 14. dag ”dog” ugetømning 1. juni – 31. aug. 
(over 5 m) 

                                     2.095  

660 liter beholder restaffald, tømning hver 14. dag ”dog” ugetømning 1. juni – 31. aug. 
(over 5 m) 

                                     2.718  
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TØMNINGSGEBYRER 
2023 

kr. ex moms pr. år * 

Madaffald - ugetømning - pr. beholder   

Tømningsgebyr ved placering højst 5 meter fra skel (skelløsning)   

140 liter beholder madaffald, ugetømning                                      2.894  

400 liter beholder madaffald, ugetømning                                      3.423  

1 m3 nedgravet madaffald, ugetømning                                    17.130  

2 m3 nedgravet madaffald, ugetømning                                    19.781  

2,5 m3 nedgravet madaffald, ugetømning                                    21.106  

3 m3 nedgravet madaffald, ugetømning                                    22.431  

Tømningsgebyr ved placering mellem 5 og 20 meter fra skel) (standpladsløsning)    

140 liter beholder madaffald, ugetømning (over 5 m)                                      2.964  

400 liter beholder madaffald, ugetømning (over 5 m)                                      3.494  

 
 

 

Madaffald - 14 dages tømning ”dog” ugetømning 1. juni – 31. aug. - pr. beholder   

Tømningsgebyr ved placering højst 5 meter fra skel (skelløsning)   

140 liter beholder madaffald, tømning hver 14. dag ”dog” ugetømning 1. juni – 31. aug.                                        1.781  

400 liter beholder madaffald, tømning hver 14. dag ”dog” ugetømning 1. juni – 31. aug.                                        2.107  

1 m3 nedgravet madaffald, tømning hver 14. dag ”dog” ugetømning 1. juni – 31. aug.                                        8.565  

2 m3 nedgravet madaffald, tømning hver 14. dag ”dog” ugetømning 1. juni – 31. aug.                                      9.890  

2,5 m3 nedgravet madaffald, tømning hver 14. dag ”dog” ugetømning 1. juni – 31. aug.                                    10.553  

3 m3 nedgravet madaffald, tømning hver 14. dag ”dog” ugetømning 1. juni – 31. aug.                                    11.216  

Tømningsgebyr ved placering mellem 5 og 20 meter fra skel) (standpladsløsning)    

140 liter beholder madaffald, tømning hver 14. dag ”dog” ugetømning 1. juni – 31. aug. 
(over 5 m) 

                                     1.824  

400 liter beholder madaffald, tømning hver 14. dag ”dog” ugetømning 1. juni – 31. aug. 
(over 5 m) 

                                     2.150  

  
  

SÆSONTØMNING ** 
2023 

kr. ex moms pr. år * 
  

Obligatorisk gebyr pr. bolig - udover øvrige obligatoriske gebyrer       

Sæsontømning, beholdere til genanvendeligt affald (beholdere til plast, mad- & 
drikkekartoner, papir, glas, metal, pap) 

                                        760  

 
 

 

Rest- og madaffald - 14 dages tømning ”dog” ugetømning 1. juni – 31. aug. –  
pr. beholder   

Tømningsgebyr ved placering højst 5 meter fra skel (skelløsning)   

Sæsontømning, 240 liter 2-rums beholder rest-mad, tømning hver 14. dag  
”dog” ugetømning 1. juni – 31. aug.   

                                     1.227  

Tømningsgebyr ved placering mellem 5 og 20 meter fra skel) (standpladsløsning)    

Sæsontømning, 240 liter 2-rums beholder rest-mad, tømning hver 14. dag  
”dog” ugetømning 1. juni – 31. aug. (over 5 meter)  

                                     1.261  
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SÆSONTØMNING ** 
2023 

kr. ex moms pr. år * 

Restaffald - ugetømning - pr. beholder   

Tømningsgebyr ved placering højst 5 meter fra skel (skelløsning)   

Sæsontømning, 240 liter beholder restaffald, ugetømning                                      1.235  

Sæsontømning, 660 liter beholder restaffald, ugetømning                                      2.022  

Tømningsgebyr ved placering mellem 5 og 20 meter fra skel) (standpladsløsning)    

Sæsontømning, 240 liter beholder restaffald, ugetømning (over 5 m)                                      1.252  

Sæsontømning, 660 liter beholder restaffald, ugetømning (over 5 m)                                      2.039  

 
 

 

Madaffald - ugetømning - pr. beholder   

Tømningsgebyr ved placering højst 5 meter fra skel (skelløsning)   

sæsontømning, 140 liter beholder madaffald, ugetømning                                      1.447  

sæsontømning, 400 liter beholder madaffald, ugetømning                                      1.712  

Tømningsgebyr ved placering mellem 5 og 20 meter fra skel) (standpladsløsning)    

sæsontømning, 140 liter beholder madaffald, ugetømning (over 5 m)                                      1.482  

sæsontømning, 400 liter beholder madaffald, ugetømning (over 5 m)                                      1.747  
  
  

EKSTRA YDELSER 
2023 

kr. ex moms pr. år * 
  

Ekstra gebyr ved ekstra afstand mellem 5 og 20 meter - genanvendeligt affald - pr. 
beholder   

ekstra 5 meter gebyr for beholder - 2-rums beholder hhv. 2- eller 4 hjulet beholder                                            36  

 
 

 

Ekstratømning rest- og madaffald - pr. beholder   

ekstratømning 240 liter 2-rums beholder rest-mad                                         174  

 
 

 

Ekstratømning af restaffald - pr. beholder   

ekstratømning 2-hjulet beholder restaffald                                            71  

ekstratømning 4-hjulet beholder restaffald                                         146  

ekstratømning nedgravet beholder restaffald                                         965  

 
 

 

Ekstratømning madaffald - pr. beholder   

ekstratømning 2-hjulet beholder madaffald                                         152  

ekstratømning 4-hjulet beholder madaffald                                         159  

ekstratømning nedgravet beholder madaffald                                         573  
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EKSTRA YDELSER 
2023 

kr. ex moms pr. år * 

Ekstratømning genanvendeligt affald - pr. beholder   

ekstratømning 240 liter 2-rums beholder genanvendeligt affald                                            48  

ekstratømning 2-hjulet beholder genanvendeligt affald                                            37  

ekstratømning 4-hjulet beholder genanvendeligt affald                                            52  

ekstratømning nedgravet beholder genanvendeligt affald                                         538  

 
 

 

Særtømning  ***   

særtømning pr. påbegyndt time                                         687  

særtømning overfyldt ved 2 mand, 240 liter 2-rums beholder rest-mad pr. 
beholder 

                                        687  

særtømning overfyldt ved 2 mand, 1-rums beholder madaffald pr. beholder                                         667  

særtømning  hygiejnetømning, 240 liter 2-rums beholder rest-mad pr. 
beholder 

                                     1.344  

særtømning hygiejnetømning, 1-rums beholder madaffald pr. beholder                                      1.324  

særtømning hygiejnetømning, 2- eller 4 hjulet beholder genanvendeligt affald 
pr. beholder 

                                     1.321  

 
 

 

Ekstra ydelser (levering og afhentning) - pris pr. beholder   

hjemtagning af stativ / beholder                                         110  

udbringning af beholder                                         198  

 
  

NOTER 
 

Ovenstående affaldsgebyrer for husholdning 2023 er vedtaget af Byrådet den 11. oktober 2022. Det totale gebyrblad kan 
ses på hjemmesiden ved den politiske behandling af budgettet for 2023. Heraf fremgår desuden gebyrer for tømning og 
ekstratømning af vip- og ophalercontainer til restaffald. 

* Alle affaldsgebyrer for husholdning (boliger) for 2023 opkræves uden moms. Ifølge Landsskatteretten må der ikke 
opkræves moms for affaldsordninger, som borgerne er forpligtet til at benytte. 

** Sæsontømning er for sommerhuse, kolonihaver mv., som ikke får tømt i vintermånederne, dvs. der tømmes kun fra 1. 
april til 30. september 

*** Gebyr for særtømning opkræves i meget særlige tilfælde, ud over de faste gebyrer. Dvs. hvis grundejeren ikke 
overholder reglerne i kommunens regulativ for husholdningsaffald, og kommunen derved har ekstra udgifter til 
affaldstømning.  

 


