
Affaldsgebyrer gældende for erhverv
(Beløb i kr. ekskl. moms)

2019 2018

Grundgebyr 290,00        290,00        
(Betales af alle virksomheder med en omsætning eller lønsum på 

300.000 kr. og derover)

Dagrenovationsordning

(Bruger sørger selv for anskaffelse og vedligehold af affaldsbeholder)

Container tømning hver 2. uge

  140 ltr. container         538,00 538,00        

  180 ltr. container         635,40 635,40        

  240 ltr. container         765,30 765,30        

  400 ltr. container       1.097,20 1.097,20     

  600 ltr. container       1.435,20 1.435,20     

  800 ltr. container       1.802,60 1.802,60     

  1000 ltr. container       2.194,40 2.194,40     

Tømning af molok

  5 kbm, ordinær tømning pr. gang         615,00 615,00        

  Tillæg for ekstraordinær afhentning       1.125,00 1.125,00     

Ekstra fast afhentningsdag (udover hver 14. dag) - tillæg pr. 

adresse pr. år

      1.450,00       1.450,00 

Enkelttømninger (behovsbestemte)

  140 ltr. container           22,00           22,00 

  180 ltr. container           26,16           26,16 

  240 ltr. container           31,91           31,91 

  400 ltr. container           46,23           46,23 

  600 ltr. container           60,77           60,77 

  800 ltr. container           76,56           76,56 

  1000 ltr. container           93,24           93,24 

Specialafhentning

   - bil med 1 mand; tillæg pr. påbegyndt kvarter         137,20         134,50 

   - bil med 2 mand; tillæg pr. påbegyndt kvarter         208,00         204,00 

Særlige arrangementer
 afregning efter 

faktiske 

omkostninger 

Genbrugsplads, abonnementsordning *)

 forventes 

erstattet af ny 

ordning 

Håndværkere og anlægsgartnere, 0-1 ansatte

   - årsgebyr

     (dækker 2 vignetter)

      4.039,00 

   - ekstra vignette, pr. stk. 808,00        

Håndværkere og anlægsgartnere, 2-10 ansatte

   - årsgebyr

     (dækker 10 vignetter)

      9.451,00 

   - ekstra vignette, pr. stk. 945,00        



2019 2018



2019 2018

Håndværkere og anlægsgartnere, over 10 ansatte

   - årsgebyr

     (dækker vignetter svarende til antal ansatte i virksomheden)

    23.327,00 

   - ekstra vignette, pr. stk. 1.166,00     

Øvrige virksomheder

   - årsgebyr

     (dækker 2 vignetter)

        754,00 

   - ekstra vignette, pr. stk. 378,00        

*) Ved tilmelding efter d. 1/7 reduceres gebyr med 25%. Ved afmelding 

og tilbagelevering af vignetter senest d. 30/6 refunderes 25% af det 

betalte gebyr.

Genbrugsplads, klippekort-ordning

 forventes 

erstattet af ny 

ordning 

Pris pr. besøg 346,00        

Genbrugsplads, vægtordning

 forventes 

erstattet af ny 

ordning 

Farligt affald

  - pr. kg (asbest og eternit undtaget og max. 200 kg/år) 9,50            9,30            

Storskraldsordning (herunder miljøkasse), 5 årlige afhentninger 150,00        166,00        
(Kun erhverv beliggende i ejendom med blandet bolig/erhverv samt 

kommunale institutioner kan tilmelde sig ordningen)

Genanvendeligt affald (papir/pap/plast/metal/glas)
(Kun erhverv beliggende i ejendom med blandet bolig/erhverv samt 

kommunale institutioner kan tilmelde sig ordningen. Bruger sørger selv 

for anskaffelse og vedligehold af affaldsbeholder. Kun én fraktion pr. 

beholder)

   2-hjulet beholder, tømning hver 6. uge 149,50        154,50        

   4-hjulet beholder, tømning hver 6. uge 239,00        247,00        


