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Takstblad 2023 
 

Mad- og Restaffald  Borger  

Inkl. moms 

Erhverv  

Inkl. moms 

Tømning hver 14. dag:   

Dobbeltstativ til mad- og restaffald (90L/150L) 1.188 kr. 1.306 kr. 

   

Restaffald  Borger  

Inkl. moms 

Erhverv  

Inkl. moms 

Tømning hver 14. dag:   

Enkeltstativ til restaffald (150L) 574 kr. 613 kr. 

370 l. container inkl. leje 1.530 kr. 1.683 kr. 

660 l. container inkl. leje 2.295 kr. 2.525 kr. 

770 l. container inkl. leje 3.060 kr. 3.366 kr. 

   

Tømning hver uge:   

370 l. container inkl. leje 3.060 kr. 3.366 kr. 

660 l. container inkl. leje 4.590 kr. 5.049 kr. 

770 l. container inkl. leje 6.120 kr. 6.732 kr. 

   

Madaffald Borger  

Inkl. moms 

Erhverv  

Inkl. moms 

Tømning hver 14. dag:   

Enkeltstativ til madaffald (90L) 614 kr. 631 kr. 

Enkeltstativ til madaffald (150L) 1.023 kr. 1.125 kr. 

370 l. container inkl. leje 2.728 kr. 3.000 kr. 

660 l. container inkl. leje 3.414 kr. 3.755 kr. 

770 l. container inkl. leje 4.279 kr. 4.707 kr. 

   

Tømning hver uge:   

Enkeltstativ til madaffald (150L) 2.046 kr. 2.251 kr. 

370 l. container inkl. leje 5.455 kr. 6.001 kr. 

660 l. container inkl. leje 6.423 kr. 7.065 kr. 

770 l. container inkl. leje 8.153 kr. 8967 kr. 

   

Genbrugsindsamling - Private Borger  

Inkl. moms 

Erhverv  

Inkl. moms 

Standard løsning (parcelhuse):   

240 l. pap/papir 6 uger 367 kr. 404 kr. 

240 l. metal/glas & plast/mad- og drikkekartoner 3 uger 367 kr. 404 kr. 

Miljøkasse Farligt affald  78 kr. - 
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Genbrugsindsamling – 
Boligforening/institutioner 

Borger  

Inkl. moms 

Erhverv  

Inkl. moms 

Tømning hver 4. uge:   

370 l. container 1.253 kr. 1.378 kr. 

660 l. container 2.234 kr. 2.458 kr. 

   

Tømning hver 14. dag:    

370 l. container  2.505 kr. 2.756 kr. 

660 l. container 4.469 kr. 4.916 kr. 

   

Standardgebyr (Pr. boligenhed)   

Fælles madaffaldsgebyr 614 kr. - 

Fælles restaffaldsgebyr 574 kr. - 

Fælles genbrugsgebyr 813 kr. - 

Fælles gebyr til farligt affald 78 kr. - 

   
Salgspriser for affaldsstativer Borger  

Inkl. moms 

Erhverv  

Inkl. moms 

Dobbeltstativ til mad- og restaffald 7.571 kr. 7.571 kr. 

Enkelt stativ til mad/restaffald 4.189 kr. 4.189 kr. 

Dobbelt køkkenstativ til mad- og restaffald 108 kr. 108 kr. 

Enkelt køkkenstativ til mad/restaffald 78 kr. 78 kr. 

Bundbakke til køkkenstativ  13 kr. 13 kr. 

   

Genbrugsplads Borger  

Inkl. moms 

Erhverv  

Inkl. moms 

Gebyr til genbrugspladsen – alm. boligenhed 1.156 kr. - 

Gebyr til genbrugspladsen – etagebolig 869 kr. - 

Gebyr til genbrugspladsen – kolonihave 581 kr. - 

   

Asbest Borger  

Inkl. moms 

Erhverv  

Inkl. moms 

Henteordning for asbest – private 500 kr. - 

Henteordning for asbest – erhverv - 1.875 kr. 

   

Øvrige gebyrer  Borger  

Inkl. moms 

Erhverv  

Inkl. moms 

Ombytning/særafhentning  313 kr. 313 kr. 

Gebyr for fejlsortering 313 kr. 313 kr. 

   

Erhverv  Borger  

Inkl. moms 

Erhverv  

Inkl. moms 

Pris pr. ton -  

Brændbart erhvervsaffald - 1.319 kr. 

Erhvervsaffald til deponi - 1.656 kr. 
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Blandet affald til sortering1 - 1.319 kr. 

Genbrugeligt affald - 366 kr. 

Asbestaffald - 1.875 kr. 

Landbrugsfolie - 958 kr. 

PVC - genbrugeligt affald - 2.075 kr. 

Farligt affald - 7.500 kr. 

   

Salgspris for nedknust beton/tegl pr. ton - 63 kr. 

   

   

Erhverv - Forbrændingsegnet affald Borger  

Inkl. moms 

Erhverv  

Inkl. moms 

Pris pr. ton   

Erhvervsaffald småt brændbart  - 964 kr. 

Erhvervsaffald inkl. special neddeling  - 1.214 kr. 

Dagrenovationslignende affald fra erhverv  - 964 kr. 

Erhvervsaffald småt brændbart – afleveret ved Energnist - 735 kr. 

 

 

 

 

 
1 Blandet affald til sortering omfatter typisk håndværkere, der kommer med blandede læs affald. De der kommer med blandet affald, 

skal selv sørge for at sortere affaldet ud i de enkelte fraktioner på genbrugspladsen 


