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Ordning 
 

2022 
kr. ex moms pr. år 

Restaffald / madaffald 1)   

Tømning under 5 meter (skelløsning)   

240 l. 2-kammer rest / mad, ugetømning 3.831  

240 l. 2-kammer rest / mad, 14. dag (ugetømning juni-aug)  2.358  

Tømning v. sommerhuse - sæsonømning under 5 meter (skelløsning) 2)   

sæsontømning, 240 l. 2-kammer rest / mad, 14. dag (ugetømning juni-aug)  1.806  

Tømning over 5 meter (standpladsløsning)   

240 l. 2-kammer rest / mad, ugetømning 3.913  

240 l. 2-kammer rest / mad, 14. dag (ugetømning juni-aug)  2.408  

Tømning v. sommerhuse - sæsonømning over 5 meter (standpladsløsning) 2)   

sæsontømning, 240 l. 2-kammer rest / mad, 14. dag (ugetømning juni-aug)  1.837  

  

Restaffald 1)   

Tømning under 5 meter (skelløsning)   

140 l. beholder restaffald ugetømning 2.810  

140 l. beholder restaffald, 14. dag (ugetømning juni-aug) 1.729  

190 l. beholder restaffald ugetømning 3.003  

190 l. beholder restaffald, 14. dag (ugetømning juni-aug) 1.848  

240 l. beholder restaffald ugetømning 3.196  

240 l. beholder restaffald, 14. dag (ugetømning juni-aug) 1.967 

400 l. beholder restaffald ugetømning 3.879  

400 l. beholder restaffald, 14. dag (ugetømning juni-aug) 2.387  

660 l. beholder restaffald ugetømning 4.880  

660 l. beholder restaffald, 14. dag (ugetømning juni-aug) 3.003  

1 m3 nedgravet restaffald, ugetømning 18.129  

1 m3 nedgravet restaffald, 14. dages tømning 9.065  

2 m3 nedgravet restaffald, ugetømning 21.983  

2 m3 nedgravet restaffald, 14. dages tømning 10.991  

2,5 m3 nedgravet restaffald, ugetømning 23.983  

2,5 m3 nedgravet restaffald, 14. dages tømning 11.955  

3 m3 nedgravet restaffald, ugetømning 25.837  

3 m3 nedgravet, 14. dages tømning 12.918  

5 m3 nedgravet restaffald, ugetømning 33.544  

5 m3 nedgravet, 14. dages tømning 16.772  

Tømning v. sommerhuse - sæsonømning under 5 meter (skelløsning) 2)   

sæsontømning, 240 l. beholder restaffald ugetømning 1.475  

sæsontømning, 660 l. beholder restaffald ugetømning 2.253  

Affaldstakster 2022 - husholdning  
rest- og madaffald 
(nye ordninger i 2022) 
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Ordning 
 

2022 
kr. ex moms pr. år 

Restaffald 1)  

Tømning over 5 meter (standpladsløsning)   

140 l. beholder restaffald ugetømning 2.843  

140 l. beholder restaffald, 14. dag (ugetømning juni-aug) 1.750  

190 l. beholder restaffald ugetømning 3.036  

190 l. beholder restaffald, 14. dag (ugetømning juni-aug) 1.868  

240 l. beholder restaffald ugetømning 3.229  

240 l. beholder restaffald, 14. dag (ugetømning juni-aug) 1.987  

400 l. beholder restaffald, ugetømning 3.911  

400 l. beholder restaffald, 14. dag (ugetømning juni-aug) 2.407  

660 l. beholder restaffald ugetømning 4.913  

660 l. beholder restaffald, 14. dag (ugetømning juni-aug) 3.024  

Tømning v. sommerhuse - sæsonømning over 5 meter (standpladsløsning) 2)   

sæsontømning, 240 l. beholder restaffald ugetømning (over 5 m) 1.490  

sæsontømning, 660 l. beholder restaffald ugetømning (over 5 m) 2.268  

    

Madaffald 1)   

Tømning under 5 meter (skelløsning)   

140 l. beholder madaffald, ugetømning 3.679  

140 l. beholder madaffald, 14. dags tømning (ugetømning juni-aug)  2.264  

400 l. beholder madaffald, ugetømning 4.270  

400 l. beholder madaffald, 14. dags tømning (ugetømning juni-aug)  2.628  

1 m3 nedgravet madaffald, ugetømning 18.238  

1 m3 nedgravet madaffald, 14. dages tømning 9.119  

2 m3 nedgravet madaffald, ugetømning 21.270  

2 m3 nedgravet madaffald, 14. dages tømning 10.635  

2,5 m3 nedgravet madaffald, ugetømning 22.786  

2,5 m3 nedgravet madaffald, 14. dages tømning 11.393  

3 m3 nedgravet madaffald, ugetømning 24.303  

3 m3 nedgravet madaffald, 14. dages tømning 12.151  

Tømning v. sommerhuse - sæsontømning under 5 meter (skelløsning) 2)   

sæsontømning, 140 l. beholder madaffald, ugetømning 1.839  

sæsontømning, 400 l. beholder madaffald, ugetømning 2.135  

Tømning over 5 meter (standpladsløsning)   

140 l. beholder madaffald, ugetømning (over 5 m) 3.745  

140 l. beholder madaffald, 14. dag (ugetømning juni-aug) (over 5 m) 2.304  

400 l. beholder madaffald, ugetømning (over 5 m) 4.337  

400 l. beholder madaffald, 14. dag (ugetømning juni-aug) (over 5 m) 2.669  

Tømning v. sommerhuse - sæsontømning over 5 meter (standpladsløsning) 2)   

sæsontømning, 140 l. beholder madaffald, ugetømning (over 5 m) 1.872  

sæsontømning , 400 l. beholder madaffald, ugetømning (over 5 m) 2.168  

  

  
note 1):   
Alle affaldstakster for husholdning for 2022 opkræves uden moms pga. ikke lovligt at opkræve moms på 
affaldsordninger, som borgerne er forpligtet til at benytte jf. Landsskatterettens afgørelse den 21. oktober 
2020. 
 
note 2): 

 

Gælder kun sommerhuse, kolonihaver mv. som kun får tømt 1. marts til 30. september. 

 
 


