
Gebyrblad erhverv - 2023 

Beholdertype Takst 2023 Takst 2023 

Ekskl. moms Inkl. moms 

Standard beholderløsning 

240 liters 2-delt beholder til rest/mad med tømning hver 2. uge 956 kr. 1.195 kr. 

240 liters 2-delt beholder til papir/metal/glas/hård plast med tømning hver 4. uge 820 kr. 1.025 kr. 

Øvrige beholderløsninger - rest/mad 

240 liters beholder til restaffald med tømning hver 2. uge 885 kr. 1.106 kr. 

400 liters beholder til restaffald med tømning hver 2. uge 1.474 kr. 1.842 kr. 

660 liters beholder til restaffald med tømning hver 2. uge 2.432 kr. 3.040 kr. 

240 liters 2-delt beholder til rest/mad med tømning hver uge 1.913 kr. 2.391 kr. 

240 liters beholder til restaffald med tømning hver uge 1.769 kr. 2.211 kr. 

400 liters beholder til restaffald med tømning hver uge 2.949 kr. 3.686 kr. 

660 liters beholder til restaffald med tømning hver uge 4.865 kr. 6.082 kr. 

800 liters beholder til restaffald med tømning hver uge 5.897 kr. 7.372 kr. 

660 liters beholder til restaffald med tømning 2 gange om ugen 9.730 kr. 12.163 kr. 

240 liters beholder til madaffald med tømning hver 2. uge 880 kr. 1.100 kr. 

400 liters beholder til madaffald med tømning hver 2. uge 1.467 kr. 1.833 kr. 

240 liters beholder til madaffald med tømning hver uge 1.759 kr. 2.199 kr. 

400 liters beholder til madaffald med tømning hver uge 2.933 kr. 3.666 kr. 

400 liters beholder til madaffald med tømning 2 gange om ugen 5.865 kr. 7.331 kr. 

Øvrige beholderløsninger - ressourcer 

240 liters 2-delt beholder til papir/metal/glas/hård plast med tømning hver 2. uge 1.640 kr. 2.051 kr. 

240 liters beholder til papir med tømning hver 4. uge 731 kr. 914 kr. 

400 liters beholder til papir med tømning hver 4. uge 1.219 kr. 1.524 kr. 

240 liters beholder til papir med tømning hver 2. uge 1.463 kr. 1.829 kr. 

400 liters beholder til papir med tømning hver 2. uge 2.439 kr. 3.048 kr. 

240 liters beholder til papir med tømning hver uge 2.927 kr. 3.659 kr. 

400 liters beholder til papir med tømning hver uge 4.878 kr. 6.097 kr. 

240 liters beholder til metal/glas/hård plast med tømning hver 4. uge 848 kr. 1.060 kr. 

400 liters beholder til metal/glas/hård plast med tømning 4. uge 1.413 kr. 1.767 kr. 

240 liters beholder til metal/glas/hård plast med tømning hver 2. uge 1.696 kr. 2.120 kr. 

400 liters beholder til metal/glas/hård plast med tømning 2. uge 2.827 kr. 3.533 kr. 

400 liters beholder til metal/glas/hård plast med tømning hver uge 5.653 kr. 7.066 kr. 

Pap fra etageboliger, kommunale virksomheder og institutioner 

(efter aftale) 

400 liters beholder til pap med tømning hver 4. uge 1.158 kr. 1.447 kr. 

660 liters beholder til pap med tømning hver 4. uge 1.910 kr. 2.388 kr. 

400 liters beholder til pap med tømning hver 2. uge 2.316 kr. 2.895 kr. 

660 liters beholder til pap med tømning hver 2. uge 3.821 kr. 4.776 kr. 

400 liters beholder til pap med tømning hver uge 4.631 kr. 5.789 kr. 

600 liters beholder til pap med tømning hver uge 7.642 kr. 9.553 kr. 



Sommerhusområder - halvårlig     

Standard beholderløsning     

240 liters 2-delt beholder til rest/mad med tømning hver 2. uge 478 kr. 598 kr. 

240 liters 2-delt beholder til papir/metal/glas/hård plast med tømning hver 4. uge 442 kr. 553 kr. 

Øvrige beholderløsninger - sommerhusområder     

400 liters beholder til restaffald med tømning hver 2.  uge 737 kr. 921 kr. 

240 liters beholder til madaffald med tømning hver 2. uge 440 kr. 549 kr. 

240 liters beholder til metal/glas/hånd plast med tømning hver 4. uge 457 kr. 571 kr. 

240 liters beholder til papir med tømning hver 4. uge 394 kr. 493 kr. 

   

Tilkøb til beholderløsninger   

Standplads, pris pr. beholder pr. år 121 kr. 152 kr. 

Køb af ekstra sæk - restaffald (pr. tømning) 28 kr. 35 kr. 

Rest/mad     

Ekstra tømning af 100 liters sæk med restaffald 40 kr. 51 kr. 

Ekstra tømning af 240 liters beholder med restaffald 97 kr. 121 kr. 

Ekstra tømning af 240 liters beholder med madaffald 97 kr. 121 kr. 

Ekstra tømning af 240 liters 2-delt beholder med rest/mad 97 kr. 121 kr. 

Ekstra tømning af 400 liters beholder med restaffald 162 kr. 202 kr. 

Ekstra tømning af 400 liters beholder med madaffald 162 kr. 202 kr. 

Ekstra tømning af 660 liters beholder med restaffald 267 kr. 333 kr. 

Specialtømning af 100 liters sæk med restaffald 48 kr. 61 kr. 

Specialtømning af 240 liters beholder med restaffald 116 kr. 145 kr. 

Specialtømning af 240 liters beholder med madaffald 116 kr. 145 kr. 

Specialtømning af 240 liters 2-delt beholder med rest/mad 116 kr. 145 kr. 

Specialtømning af 400 liters beholder med restaffald 194 kr. 242 kr. 

Specialtømning af 400 liters beholder med madaffald 194 kr. 242 kr. 

Specialtømning af 660 liters beholder med restaffald 320 kr. 400 kr. 

Ressourcer     

Ekstra tømning af 240 liters beholder med metal/glas/hård plast 97 kr. 121 kr. 

Ekstra tømning af 240 liters beholder med papir 97 kr. 121 kr. 

Ekstra tømning af 240 liters 2-delt beholder med papir/metal/glas/hård plast 97 kr. 121 kr. 

Ekstra tømning af 400 liters beholder med metal/gals/hård plast 162 kr. 202 kr. 

Ekstra tømning af 400 liters beholder med papir 162 kr. 202 kr. 

Ekstra tømning af 660 liters beholder med pap 267 kr. 333 kr. 

Specialtømning af 240 liters beholder med metal/glas/hård plast 116 kr. 145 kr. 

Specialtømning af 240 liters beholder med papir 116 kr. 145 kr. 

Specialtømning af 240 liters 2-delt beholder med papir/metal/glas/hård plast 116 kr. 145 kr. 

Specialtømning af 400 liters beholder med metal/glas/hård plast 194 kr. 242 kr. 

Specialtømning af 400 liters beholder med papir 194 kr. 242 kr. 

Specialtømning af 660 liters beholder med pap 320 kr. 400 kr. 

   

Særlige områder (efter aftale)   

Fællesløsning Arnbjerg boligområde 1.776 kr. 2.220 kr. 

Fællesløsning Viborg Midtby 1.776 kr. 2.220 kr. 

Fællesløsning Lynderup sommerhusområde 1.776 kr. 2.220 kr. 

   



Øvrige produkter   

Festivalspand - restaffald (pr. tømning) 61 kr. 76 kr. 

Festivalspand - metal/glas/hård plast (pr. tømning) 61 kr. 76 kr. 

100 liters sæk til restaffald med tømning hver uge 737 kr. 921 kr. 

100 liters sæk til restaffald med tømning hver 2. uge 368 kr. 461 kr. 

   

Vippecontainere   

10 m3 vippecontainer til restaffald med tømning hver 2. uge 31.361 kr. 39.201 kr. 

10 m3 vippecontainer til restaffald med tømning hver uge 62.722 kr. 78.402 kr. 

8 m3 vippecontainer til restaffald med tømning hver 2. uge 25.088 kr. 31.361 kr. 

8 m3 vippecontainer til restaffald med tømning hver uge 50.177 kr. 62.721 kr. 

6 m3 vippecontainer til restaffald med tømning hver 2. uge 18.816 kr. 23.520 kr. 

  

Kommunale nedgravede fællesløsninger  
(etableret af Revas) 

  

0,5 m3 undergrundscontainer til madaffald 269 kr. 336 kr. 

5 m3 undergrundscontainer til restaffald  689 kr. 861 kr. 

3 m3 undergrundscontainer til papir 644 kr. 805 kr. 

5 m3 undergrundscontainer 2-delt til papir/metal/glas/hård plast 1.208 kr. 1.510 kr. 

5 m3 undergrundscontainer til papir  1.073 kr. 1.342 kr. 

5 m3 undergrundscontainer til metal/glas/hård plast 1.256 kr. 1.570 kr. 

   

Private nedgravede fællesløsninger  
(egenfinansierede)     

3 m3 undergrundscontainer til restaffald  429 kr. 537 kr. 

3 m3 undergrundscontainer til madaffald 409 kr. 511 kr. 

4,8 m3 undergrundscontainer 2-delt til rest/mad 599 kr. 748 kr. 

3 m3 undergrundscontainer til metal/glas/hård plast 841 kr. 1.051 kr. 

3 m3 undergrundscontainer til papir 729 kr. 911 kr. 

4,8 m3 undergrundscontainer 2-delt til papir/metal/glas/hård plast 1.171 kr. 1.464 kr. 

 

Genbrugsgebyr erhverv   

Fuld adgang, (0 - 1 ansatte) abonnement pr. år 4.015 kr. 5.019 kr. 

Fuld adgang, (2 - 10 ansatte) abonnement pr. år 7.942 kr. 9.928 kr. 

Fuld adgang (>10 ansatte) abonnement pr. år 12.754 kr. 15.942 kr. 

Abonnement (maks 10 besøg) abonnement pr. år 1.932 kr. 2.415 kr. 

Personbil pr. besøg 213 kr. 266 kr. 

Personbil inkl. trailer pr. besøg 284 kr. 355 kr. 

Kasse- eller Ladvogn pr. besøg 351 kr. 439 kr. 

Kasse- eller Ladvogn inkl. trailer pr. besøg 431 kr. 539 kr. 

Asbest, kr. pr. 100 kg 158 kr. 198 kr. 

Farligt affald, mindre end 200 kg, kr. pr. år abonnement pr. år 1.190 kr. 1.488 kr. 

Farligt affald, over 200 kg, kr. pr. kg 6 kr. 8 kr. 

 


