
Gebyrblad private - 2022   

    

Beholdertype Takst 2022 

    

Standard beholderløsning   

240 liters 2-delt beholder til rest/mad med tømning hver 2. uge 1.183 kr. 

240 liters 2-delt beholder til papir/metal/glas/hård plast med tømning hver 4. uge 1.015 kr. 

Øvrige beholderløsninger - rest/mad   

240 liters beholder til restaffald med tømning hver 2. uge 1.095 kr. 

400 liters beholder til restaffald med tømning hver 2. uge 1.824 kr. 

660 liters beholder til restaffald med tømning hver 2. uge 3.010 kr. 

240 liters 2-delt beholder til rest/mad med tømning hver uge 2.367 kr. 

240 liters beholder til restaffald med tømning hver uge 2.189 kr. 

400 liters beholder til restaffald med tømning hver uge 3.649 kr. 

660 liters beholder til restaffald med tømning hver uge 6.021 kr. 

800 liters beholder til restaffald med tømning hver uge 7.298 kr. 

660 liters beholder til restaffald med tømning 2 gange om ugen 12.041 kr. 

240 liters beholder til madaffald med tømning hver 2. uge 1.089 kr. 

400 liters beholder til madaffald med tømning hver 2. uge 1.815 kr. 

240 liters beholder til madaffald med tømning hver uge 2.177 kr. 

400 liters beholder til madaffald med tømning hver uge 3.629 kr. 

400 liters beholder til madaffald med tømning 2 gange om ugen 7.258 kr. 

Øvrige beholderløsninger - ressourcer   

240 liters 2-delt beholder til papir/metal/glas/hård plast med tømning hver 2. uge 2.030 kr. 

240 liters beholder til papir med tømning hver 4. uge 905 kr. 

400 liters beholder til papir med tømning hver 4. uge 1.509 kr. 

240 liters beholder til papir med tømning hver 2. uge 1.811 kr. 

400 liters beholder til papir med tømning hver 2. uge 3.018 kr. 

240 liters beholder til papir med tømning hver uge 3.622 kr. 

400 liters beholder til papir med tømning hver uge 6.036 kr. 

240 liters beholder til metal/glas/hård plast med tømning hver 4. uge 1.049 kr. 

400 liters beholder til metal/glas/hård plast med tømning 4. uge 1.749 kr. 

240 liters beholder til metal/glas/hård plast med tømning hver 2. uge 2.099 kr. 

400 liters beholder til metal/glas/hård plast med tømning 2. uge 3.498 kr. 

400 liters beholder til metal/glas/hård plast med tømning hver uge 6.995 kr. 

Pap fra etageboliger, kommunale virksomheder og institutioner    

(efter aftale)   

400 liters beholder til pap med tømning hver 4. uge 1.433 kr. 

660 liters beholder til pap med tømning hver 4. uge 2.364 kr. 

400 liters beholder til pap med tømning hver 2. uge 2.866 kr. 

660 liters beholder til pap med tømning hver 2. uge 4.728 kr. 

400 liters beholder til pap med tømning hver uge 5.731 kr. 

600 liters beholder til pap med tømning hver uge 9.457 kr. 

  

  

  

  

  

  



Sommerhusområder - halvårlig   

Standard beholderløsning   

240 liters 2-delt beholder til rest/mad med tømning hver 2. uge 592 kr. 

240 liters 2-delt beholder til papir/metal/glas/hård plast med tømning hver 4. uge 547 kr. 

Øvrige beholderløsninger - sommerhusområder   

400 liters beholder til restaffald med tømning hver 2.  uge 912 kr. 

240 liters beholder til madaffald med tømning hver 2. uge 544 kr. 

240 liters beholder til metal/glas/hånd plast med tømning hver 4. uge 565 kr. 

240 liters beholder til papir med tømning hver 4. uge 488 kr. 

  

Tilkøb til beholderløsninger  

Standplads, pris pr. beholder pr. år 150 kr. 

Køb af ekstra sæk - restaffald (pr. tømning) 35 kr. 

Rest/mad   

Ekstra tømning af 100 liters sæk med restaffald 50 kr. 

Ekstra tømning af 240 liters beholder med restaffald 120 kr. 

Ekstra tømning af 240 liters beholder med madaffald 120 kr. 

Ekstra tømning af 240 liters 2-delt beholder med rest/mad 120 kr. 

Ekstra tømning af 400 liters beholder med restaffald 200 kr. 

Ekstra tømning af 400 liters beholder med madaffald 200 kr. 

Ekstra tømning af 660 liters beholder med restaffald 330 kr. 

Specialtømning af 100 liters sæk med restaffald 60 kr. 

Specialtømning af 240 liters beholder med restaffald 144 kr. 

Specialtømning af 240 liters beholder med madaffald 144 kr. 

Specialtømning af 240 liters 2-delt beholder med rest/mad 144 kr. 

Specialtømning af 400 liters beholder med restaffald 240 kr. 

Specialtømning af 400 liters beholder med madaffald 240 kr. 

Specialtømning af 660 liters beholder med restaffald 396 kr. 

Ressourcer   

Ekstra tømning af 240 liters beholder med metal/glas/hård plast 120 kr. 

Ekstra tømning af 240 liters beholder med papir 120 kr. 

Ekstra tømning af 240 liters 2-delt beholder med papir/metal/glas/hård plast 120 kr. 

Ekstra tømning af 400 liters beholder med metal/gals/hård plast 200 kr. 

Ekstra tømning af 400 liters beholder med papir 200 kr. 

Ekstra tømning af 660 liters beholder med pap 330 kr. 

Specialtømning af 240 liters beholder med metal/glas/hård plast 144 kr. 

Specialtømning af 240 liters beholder med papir 144 kr. 

Specialtømning af 240 liters 2-delt beholder med papir/metal/glas/hård plast 144 kr. 

Specialtømning af 400 liters beholder med metal/glas/hård plast 240 kr. 

Specialtømning af 400 liters beholder med papir 240 kr. 

Specialtømning af 660 liters beholder med pap 396 kr. 

  

Særlige områder (efter aftale)  

Fællesløsning Arnbjerg boligområde 2.198 kr. 

Fællesløsning Viborg Midtby 2.198 kr. 

Fællesløsning Lynderup sommerhusområde 2.198 kr. 

  



Øvrige produkter  

Festivalspand - restaffald (pr. tømning) 75 kr. 

Festivalspand - metal/glas/hård plast (pr. tømning) 75 kr. 

100 liters sæk til restaffald med tømning hver uge 912 kr. 

100 liters sæk til restaffald med tømning hver 2. uge 456 kr. 

  

Vippecontainere  

10 m3 vippecontainer til restaffald med tømning hver 2. uge 38.809 kr. 

10 m3 vippecontainer til restaffald med tømning hver uge 77.618 kr. 

8 m3 vippecontainer til restaffald med tømning hver 2. uge 31.047 kr. 

8 m3 vippecontainer til restaffald med tømning hver uge 62.094 kr. 

6 m3 vippecontainer til restaffald med tømning hver 2. uge 23.285 kr. 

  

Kommunale nedgravede fællesløsninger  
(etableret af Revas) 

 

0,5 m3 undergrundscontainer til madaffald 332 kr. 

5 m3 undergrundscontainer til restaffald  852 kr. 

3 m3 undergrundscontainer til papir 797 kr. 

5 m3 undergrundscontainer 2-delt til papir/metal/glas/hård plast 1.495 kr. 

5 m3 undergrundscontainer til papir  1.328 kr. 

5 m3 undergrundscontainer til metal/glas/hård plast 1.555 kr. 

Private nedgravede fællesløsninger  
(egenfinansierede)   

3 m3 undergrundscontainer til restaffald  531 kr. 

3 m3 undergrundscontainer til madaffald 506 kr. 

4,8 m3 undergrundscontainer 2-delt til rest/mad 741 kr. 

3 m3 undergrundscontainer til metal/glas/hård plast 1.041 kr. 

3 m3 undergrundscontainer til papir 902 kr. 

4,8 m3 undergrundscontainer 2-delt til papir/metal/glas/hård plast 1.449 kr. 

  

Genbrugsgebyr private 
 

Havebolig Villa, parcel, række 1.215 kr. 

Etageboliger 850 kr. 

Sommerhuse 607 kr. 

Kollegier, døgninstitutioner, plejehjem, 364 kr. 

Kolonihaver 364 kr. 

 


