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Ordning 2022 
kr. ex moms 

1) 

Generel administration (grundgebyr) pris pr. år pr. boligenhed 
                            

203  
 
Dagrenovation pris pr. år pr. sæk/beholder 2)   

 
Tømning under 5 meter (skelløsning)   

50 l. sæk 
                        

737  

110 l. sæk 
                         

1.637  

140 l. beholder 
                         

2.000  

190 l. beholder 
                         

2.192  

240 l. beholder 
                         

2.385  

400 l. beholder 
                         

3.068  

660 l. beholder 
                         

4.070  

770 l. beholder 
                         

4.559  

3 m3 nedgravet 
                       

25.026  

3 m3 nedgravet - 14 dages tømning  
                       

12.513  

5 m3 nedgravet 
                       

32.733  

5 m3 nedgravet - 14 dages tømning  
                       

16.367  
 
Tømning over 5 meter (standpladsløsning)   

50 l. sæk (over 5 m) 
                            

737  

110 l. sæk (over 5 m) 
                         

1.670  

140 l. beholder (over 5 m) 
                         

2.032  

190 l. beholder (over 5 m) 
                         

2.225  
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Ordning 2022 
kr. ex moms 

1) 
 
Dagrenovation pris pr. år pr. sæk/beholder 2)  

 
Tømning over 5 meter (standpladsløsning)  

240 l beholder (over 5 m) 
                         

2.418  

400 l. beholder (over 5 m) 
                         

3.101  

660 l. beholder (over 5 m) 
                         

4.103  

770 l. beholder (over 5 m) 
                         

4.559  
 
Sommerhus   

 
Tømning under 5 meter (skelløsning)   

50 l. sæk (sommerhus) 
                            

454  

110 l. sæk (sommerhus) 
                         

1.007  

140 l. beholder (sommerhus) 
                         

1.231  

190 l. beholder (sommerhus) 
                         

1.349  

240 l. beholder (sommerhus) 
                         

1.468  

660 l. beholder (sommerhus) 
                         

2.505  
 

Tømning over 5 meter (standpladsløsning)   

50 l. sæk (over 5 m, sommerhus) 
                            

454  

110 l. sæk (over 5 m, sommerhus) 
                         

1.027  

140 l. beholder (over 5 m, sommerhus) 
                         

1.251  

190 l. beholder (over 5 m, sommerhus) 
                         

1.369  

240 l. beholder (over 5 m, sommerhus) 
                         

1.488  

660 l. beholder (over 5 m, sommerhus) 
                         

2.525  

Storskrald pris pr. år pr. boligenhed 
                            

162  
 
Genanvendeligt affald (glas, papir, pap, plast, metal) 
pris pr. år pr. boligenhed 1.218  

Farligt affald pris pr. år pr. boligenhed 
                               

63  
 
Genbrugsplads pris pr. år pr. boligenhed   

en-familie 
                         

1.216  

etageboliger 
                            

973  
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Ordning 2022 
kr. ex moms 

1) 
 
Ekstra tømning   

 
Ekstratømning dagrenovation (restaffald)  pris pr. beholder   

ekstratømning - affaldssæk  
                               

41  

ekstratømning - 2-hjul beholder 
                               

69  

ekstratømning - 4-hjul beholder 
                            

143  
 
Ekstratømning genanvendeligt affald pris pr. beholder   

ekstratømning 240 l. 2-kammer genanv. 
                               

46  

ekstratømning - 2-hjul genanv. 
                               

36  

ekstratømning - 4-hjul genanv. 
                               

52  

ekstratømning - nedgravet genanv. 
                            

521  

særtømning 2 og 4 hjul genanv. - hygiejnetømning 
                         

1.256  
 
Ekstra ydelser og særgebyr   

 
Ekstra ydelser pris pr. sæk/beholder   

køb af ekstra sæk dagrenovation 
                               

33  

hjemtagning stativ / beholder 
                            

107  

udbringning beholder  
                            

192  
 
Særgebyr genanvendeligt affald pris pr. beholder   

beholder 2-kammer over 5 meter 
                               

34  

beholder 2 eller 4 hjul over 5 meter 
                               

37  
 
Særgebyr pris pr. påbegyndt time   
 
særgebyr ved særligt uhensigtsmæssig adgangsvej,  
særlige forhold mm. 

                            
591  

  
note:  
1) affaldsgebyrer for 2022 opkræves ekskl. moms. Ifølge afgørelse i Landsskatteretten må der ikke 
opkræves moms for affaldsordninger, som borgerne er forpligtet til at benytte. 

2) i 2022 får alle husstande nye beholdere til rest- og madaffald som erstatning for nuværende 
affaldsløsning til dagrenovation. Man betaler først for den nye ordning fra den dato, hvor husstanden 
kan tage de nye rest- og madaffalds beholdere i brug. Frem til ikrafttrædelse af den nye ordning betales 
takst for tømning af de nuværende beholdere til dagrenovation. 

 

 


