Takstblad
Affaldsordninger
Priser gældende fra 2021
(Ny prisstruktur)

Indholdsfortegnelse
Ny prisstruktur for husholdningsaffald
Takster for husholdninger
Takster for erhverv

Sidetal
2-3
4-6
7

Ny prisstruktur for husholdningsaffald
Med den nye affaldsordning indføres også en ny opdeling af den ”gamle”/nuværende renovationstakst. Der
vil fortsat være 2 takster som vi kender i dag, men strukturen bliver ændret:
-

Takst for Boligbidrag
Takst for Restaffald

Taksten for Boligbidraget fastlægges efter, hvilken type beboelse man bor i - se oversigt på side 4.
Boligbidraget dækker udgifterne til afhentning af pap/papir samt glas/metal ved husstanden, brug af
genbrugsstationer samt ordning for farligt affald, storskrald og haveaffald.

Taksten for Restaffald fastlægges ud fra om husholdningen er alene om sin løsning eller om man deler en
løsning (fællesløsning). Hvis man er alene om løsningen så fastsættes taksten efter størrelse på beholder
man har til rådighed til sit restaffald. Jo større beholdervolumen til restaffald, jo større takst. Hvis man
derimod er fælles om en løsning, så er det enten størrelse på beholder til restaffald eller type af beboelse,
der afgør taksten - se oversigt på side 5.
Taksten for restaffald dækker udgifter til afhentning af restaffald og madaffald ved husstanden.
Alle husstande betaler samme literpris for restaffaldet. Madaffaldet er inkluderet i taksten for restaffald,
både som en del af en rumopdelt beholder, og i en separat beholder.

Den samlede renovationstakst er summen af ovenstående to takster (og eventuelle tilkøbte ekstraydelser).

Regneeksempel på ny ordning kontra gammel ordning for husholdningsaffald
Nedenfor er givet to priseksempler på forskellen fra gammel til ny ordning.
Renovationstakst (i dag = 240 liter spand)
Boligbidrag (Parcelhus mv.)
Restaffald, 240 liter spand
I alt
Ovenstående skifte medfører en stigning på 6,7%

Renovationstakst (i dag = 110 liter sæk)
Boligbidrag (Parcelhus mv.)
Restaffald, 110 l sæk / 240 liter spand
I alt
Ovenstående skifte medfører en stigning på 27,7%

2020
inkl. moms
1.250,00
1.515,00
2.765,00

2021
inkl. moms
1.600,00
1.350,00
2.950,00

2020
inkl. moms
1.250,00
1.060,00
2.310,00

2021
inkl. moms
1.600,00
1.350,00
2.950,00
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Renovationstakst (i dag = 110 liter sæk)
Boligbidrag (Parcelhus mv.)
Restaffald, 110 l sæk / dele ordning*
I alt
Ovenstående skifte medfører en stigning på 10,2%

2020
inkl. moms
1.250,00
1.060,00
2.310,00

2021
inkl. moms
1.600,00
945,00
2.545,00

* I den nye affaldsordning er det muligt for to eller flere husstande at gå sammen om en fællesløsning mod
en reduktion i taksten på 30%.
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Affald fra husholdninger
Renovationsordning
Alle husstande får indsamlet restaffald og madaffald hver 14. dag
Alle husstande får indsamlet papir/pap samt glas/metal hver 4. uge*
* Sommerhuse, dog kun hver 8. uge i perioden 1/10 - 31/3
* Kolonihaver, dog kun i perioden 1/4 - 30/9

Boligbidrag
Prisen er pr. år, men deles i to og opkræves halvårligt (marts / juli)
Type husstand*
Parcelhus, rækkehus, dobbelthus mv.
Lejlighed
Værelse
Sommerhus
Kolonihave

2020
inkl. moms
1.250,00
1.250,00
365,00
575,00
0,00

2021**
inkl. moms
1.600,00
1.120,00
640,00
640,00
160,00

*BBR-betegnelsen på en adresse kan tjekkes på www.bbr.dk
** Omkostningerne til boligbidraget er stigende generelt i 2021 da ressourcespanden ved husholdninger
samt ny ordning for farligt affald er indeholdt i boligbidraget fra 2021, jf. side 2 ovenfor.
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Restaffald
Prisen er pr. år, men deles i to og opkræves halvårligt (marts / juli)

Prisen for alm. tømning hver 14. dag*
240 liter spand, to rum
370 liter spand, to rum

2020
inkl. moms
(kun restaffald)
1.515,00
-

2021
inkl. moms
(restaffald/madaffald)
1.350,00
2.090,00

* Enkelte adresser hvor det fysisk ikke er muligt at have 2 spande, her vil der være mulighed for særskilt
aftale med Vand og Affald for en sækkeløsning til samme pris som en 240 liter spand.
* To eller flere adresser kan gå sammen om en fællesløsning mod en reduktion i taksten.

Fællesløsning (ved individuel afregning)*

Prisen for alm. tømning hver 14. dag
Pr. boligenhed, alm. husstand / lejl.
Pr. boligenhed, værelser
Pr. boligenhed, kolonihaver

2020
inkl. moms
(kun restaffald)
-

2021
inkl. moms
(restaffald/madaffald)
945,00
540,00
135,00

* Hvor mere end én boligenhed deler eller er fælles om én eller flere affaldsbeholdere.

Et-rums-beholdere (kun efter aftale med Vand og Affald)

Priser for alm. tømning hver 14. dag
140 liter spand, ét rum
190 liter spand, ét rum
240 liter spand, ét rum
370 liter spand, ét rum (kun restaffald)
400 liter container, ét rum (kun restaffald)
660 liter container, ét rum (kun restaffald)
770 liter container, ét rum (kun restaffald)
Midi-/vippecontainer pr. m3*
Nedgravet løsning pr. m3

2020
inkl. moms
(kun restaffald)
1.200,00
1.350,00
1.515,00
-

2021
inkl. moms
(restaffald/madaffald)
975,00
1.325,00
1.675,00
2.575,00

2.215,00
-

2.788,00
4.600,00
5.375,00

-

4.750,00
4.375,00

* Inkl. leje af container.
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Afhentning på grund (takst for 2 spande ved husstanden)
Priser for begge spande*
Afhentning på grund 0-25 meter fra skel
Afhentning på grund 25-50 meter fra skel

2020
inkl. moms
125,00
250,00

2021
inkl. moms
150,00
300,00

* Ved mere end 2 spande er prisen henholdsvis 75 kr. / 150 kr. ekstra pr. spand.
* Ved fællesløsning fastsættes taksten særskilt efter aftale med Vand og Affald.
* Vand og Affald skal godkende alle anmodninger om afhentning på grund. Adgangsvejen skal opfylde
arbejdstilsynets krav/bekendtgørelse.

Tillægspriser for ekstraordinær tømning af restaffald/madaffald
Priser for enkeltydelser
140 liter spand
190 liter spand
240 liter spand (ét eller to rum)
370 liter spand (ét eller to rum)
400 liter container
660 liter container
770 liter container
Midi-/vippecontainer pr. m3*
Nedgravet løsning pr. m3

2020
inkl. moms
110,00
120,00
135,00
-

2021
inkl. moms
115,00
130,00
150,00
200,00

145,00
-

200,00
280,00
315,00

-

600,00
550,00

2020
inkl. moms
65,00
30,00
-

2021
inkl. moms
90,00
50,00
25,00
300,00
50,00
100,00

-

150,00

Tillægspriser for ekstraydelser
Priser for enkeltydelser ved husholdninger
Eftertømning, pga. fejlsortering / ej sat frem
Tømning af ekstra sæk/poselukker
Løssalg af køkkenspand
Lås på spand / container (inkl. ombytning)
Ekstra nøgle til gravitationslås
Ændring af spand / container (kapacitet)
Ekstraordinær tømning af ressourcespand
(alle størrelser)
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Affald fra virksomheder (erhvervsaffald)
Genbrugsstationer
Priser for adgang for erhverv
Pris pr. besøg*

2020
inkl. moms
125,00

2021
inkl. moms
125,00

* Prisen er uafhængig af køretøj, trailer og affaldstyper. Dog opkræves farligt affald og
dagrenovationslignende affald særskilt.
Vilkår for adgang
-

Varevogne max. 3.500 kg. + trailer
Kun håndaflæsning på pladserne (ingen hjælpemidler til aflæsning)
Adgang også for udenbys virksomheder

Tillægspriser til erhverv for aflevering af
affald på genbrugsstationer
Spildolie til genbrug
Andet farligt affald - pr. kg.
Dagrenovationslignende affald, pr. sæk*

2020
inkl. moms
0,00
10,00
30,00

2021
inkl. moms
0,00
10,00
50,00

* Erhvervsvirksomheder der har dagrenovationslignende affald, kan aflevere dagrenovation på
genbrugsstationen.

* Erhvervsvirksomheder der har dagrenovationslignende affald, har også mulighed for at få en
restaffaldsspand på henteordning til samme pris som husholdninger.
* Blandet bolig og erhverv har mulighed for at tilmelde sig affaldsordning med afhentning af både
energispand og ressourcespand i en særskilt aftale med Vand og Affald.
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