
 
Revideret bilag 3. Takstbilag Affaldsgebyrer 2023 
 
 
 

Benævnelse: Administration, bolig 

Hjemmel: 

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 100 af 19. januar 2022, § 48, og 

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v., 

nr. 938 af 20. juni 2022. 

Fastsættes af: Borgerrepræsentationen 

Prisfastsættelsesprincip: 

Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, 

hvorfor taksten fastsættes efter ’hvile i sig selv’-princippet, 
hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over 

en årrække. Balance tilstræbes som hovedregel over en løbende 6-

årig periode, der svarer til perioden for kommunens ressource- 

og affaldsplan. 

Kalkulationsprincip:  

Gebyrindtægterne skal over en årrække dække omkostningerne på 

funktion 1.38.60 ’Generel administration (kun husholdninger)’, 
jf. ovenstående ’hvile i sig selv’-princip. Der medregnes de 
langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte 

som indirekte udgifter, jf. afsnit 9.3 i ’Budget og 
regnskabssystem for kommunerne’. 

Bemærkninger: 

Gebyret opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i 

Bygnings- og Boligregistret (BBR). Det er beregnet pr. husstand 

og opkræves på de enkelte ejendomme til dækning af ”kommunens 
generelle administrationsomkostninger, herunder omkostninger 

forbundet med administration af anvisningsordninger, 

regulativfastsættelse, affaldsdata- og regulativsystem, 

information, konkrete anvisninger om håndtering af 

husholdningsaffald samt planlægning og administration, som ikke 

kan henføres til de enkelte ordninger” 
(Affaldsaktørbekendtgørelsen § 17).  

Gebyret beregnes efter en fast takst pr. boligenhed, uanset 

størrelse. 

 

Fra og med 2020 er gebyret sat til 0 kr., da der er oparbejdet 

et større overskud på ordningen samtidig med, at udgifterne er 

reduceret. Overskuddet skal således nedbringes over de kommende 

år. 

 

  Takst* 

Beløb i 

2021 

Beløb i 

2022 

Beløb i 

2023 

Delindtægt 

i 2023 

(kr.) (kr.) (kr.) (mio. kr.) 

1. Administrationsgebyr, bolig 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 mio. kr. 

Total Samlet indtægt fra ovenstående takster  0 mio. kr. 0 mio. kr. 0 mio. kr. 0 mio. kr. 

* Taksterne tillægges med virkning fra 1. januar 2022 ikke moms, jf. Landsskatterettens afgørelse den 21. 
oktober 2020 (SKM2020.459.LSR). Taksterne for 2021 fremgår inkl. moms, mens de samlede indtægter i 2021 
fremgår ex. moms. 

  



 

Benævnelse: Dagrenovation, bolig og erhverv 

Hjemmel: 

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 100 af 19. januar 2022, § 48, og 

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v., 

nr. nr. 938 af 20. juni 2022. 

Fastsættes af: Borgerrepræsentationen 

Prisfastsættelsesprincip: 

Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, 

hvorfor taksten fastsættes efter ’hvile i sig selv’-princippet, 
hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over 

en årrække. Balance tilstræbes som hovedregel over en løbende 6-

årig periode, der svarer til perioden for kommunens ressource- 

og affaldsplan. 

Kalkulationsprincip:  

Gebyrindtægterne skal over en årrække dække omkostningerne på 

funktion 1.38.61 ’Ordninger for dagrenovation, 
dagrenovationslignende affald – organisk restaffald fra 
husholdninger og restaffald’, jf. ovenstående ’hvile i sig 
selv’-princip. Der medregnes de langsigtede 
gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte 

udgifter, jf. afsnit 9.3 i ’Budget og regnskabssystem for 
kommunerne’. 

Bemærkninger: 

Gebyrerne opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i 

Bygnings- og Boligregistret (BBR). Gebyrerne opkræves på den 

enkelte ejendom til dækning af omkostningerne (afhentning, 

transport og behandling) ved kommunens indsamlingsordninger for 

restaffald og madaffald.  

 

Gebyrerne for restaffald kan inddeles i følgende typer: 

- Ved ejendomme med en bolig (enfamiliehuse) opkræves et enkelt 

gebyr, som afhænger af den tilmeldte beholdervolumen. 

- For etageboliger består gebyret af et volumengebyr, som er 

differentieret i forhold til tømningsforhold på ejendommen 

(beholdere, containere eller mobilsug).  

- Virksomheder på egen matrikel betaler rent volumengebyr. 

Virksomheder, der benytter restaffaldsordningen, kan ligeledes 

benytte ejendommens beholdere til de genanvendelige fraktioner i 

et omfang svarende til en gennemsnitlig husholdning. 

 

Fra og med 2022 indførtes et særskilt madaffaldsgebyr, der i 

2022 differentieres efter tømningsfrekvens. Fra 2023 er 

Affaldsbekendtgørelsen ændret, så madaffaldsgebyret er et 

gennemsnitsgebyr, som alle husstande betaler, uanset 

tømningsfrekvens. 
 
  



 
 

  Takst* 
Beløb i 2021 Beløb i 2022 Beløb i 2023 

Delindtægt i 

2023 

(kr.) (kr.) (kr.) (mio. kr.) 

 Restaffald:   
 

 

1. 
Enfamiliehuse/1 bolig, 75-
140 liter pr. uge 

2.437,50 kr. 2.250,00 kr. 2.350,00 kr. 23,2 mio. kr. 

2. 
Enfamiliehuse/1 bolig, 141-
239 liter pr. uge 

2.906,25 kr. 2.750,00 kr. 2.900,00 kr. 20,0 mio. kr. 

3. 
Enfamiliehuse/1 bolig, 240 
liter pr. uge 

3.312,50 kr. 3.200,00 kr. 3.400,00 kr. 16,5 mio. kr. 

4. 
Enfamiliehuse/1 bolig, mere 
end 240 liter pr. liter 
ugentligt 

15,00 kr. 16,00 kr. 17,50 kr. 4,3 mio. kr. 

5. 
Etageboliger - 
Beholdervolumen (pr. liter 
ugentligt) 

8,50 kr. 6,70 kr. 7,50 kr. 220,2 mio. kr. 

6. 
Etageboliger - Containere 
med og uden komprimering 
(pr. liter ugentligt)** 

3,13 kr. 3,00 kr. 3,50 kr. 18,0 mio. kr. 

7. 
Etageboliger - Mobilsug (pr. 
liter ugentligt)*** 

6,88 kr. 5,90 kr. 6,05 kr. 56,5 mio. kr. 

8. 
Ejendomme uden boligenheder 
(pr. liter ugentligt)**** 

12,50 kr. 8,50 kr. 8,25 kr. 6,9 mio. kr. 

9. 
Øvrige ejendomme (pr. liter 
ugentligt)***** 

15,00 kr. 15,00 kr. 15,00 kr. 0 mio. kr. 

 Madaffald:     

10. 
Ejendomme med mindst 1 
boligenhed (pr. bolig og pr. 
ugentlig tømning) 

 340,00 kr. Udgår 0 mio. kr. 

11. 
Ejendomme uden boligenheder 
(pr. erhvervsenhed og pr. 
ugentlig tømning) 

 400,00 kr. Udgår 0 mio. kr. 

12. 
Ejendomme med mindst 1 
boligenhed (pr. bolig) 

  430,00 kr. 139,8 mio. kr. 

13. 
Ejendomme uden boligenheder 
(pr. erhvervsenhed) 

  500,00 kr. 0,2 mio. kr. 

Total 
Samlet indtægt fra 
ovenstående takster* 

330,5 mio. kr. 436,0 mio. kr. 505,7 mio. kr. 505,7 mio. kr. 

* Taksterne tillægges med virkning fra 1. januar 2022 ikke moms, jf. Landsskatterettens afgørelse den 21. 
oktober 2020 (SKM2020.459.LSR). Taksterne for 2021 fremgår inkl. moms, mens de samlede indtægter i 2021 
fremgår ex. moms. 
** Containere dækker både over vip-containere, ophaler-containere og nedgravet materiel. Ved beregning af 
gebyr for containere med komprimering ganges volumen med en faktor på 2,5. 
*** Ved beregning af gebyr for mobilsug ganges volumen med en faktor på 0,8.  
**** Denne var tidligere betegnet ’Rent erhverv, egen matrikel’ og dækker over ejendomme uden boligenheder, 
såsom spejderforeninger, friskoler og andre almennyttige formål. 
***** Denne var tidligere betegnet ’Fast takst’ og dækker over ejendomme, der af forskellige årsager ikke kan 
henføres til de andre kategorier, såsom haveforeninger. 
  



 

Benævnelse: Storskrald, haveaffald og småt elektronik 

Hjemmel: 

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 100 af 19. januar 2022, § 48, og 

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v., 

nr. 938 af 20. juni 2022. 

Fastsættes af: Borgerrepræsentationen 

Prisfastsættelsesprincip: 

Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, 

hvorfor taksten fastsættes efter ’hvile i sig selv’-princippet, 
hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over 

en årrække. Balance tilstræbes som hovedregel over en løbende 6-

årig periode, hvilket svarer til perioden for kommunens 

ressource- og affaldsplan. 

Kalkulationsprincip:  

Gebyrindtægterne skal over en årrække dække omkostningerne på 

funktion 1.38.62 ’Ordninger for storskrald og haveaffald’, jf. 
ovenstående ’hvile i sig selv’-princip. Der medregnes de 
langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte 

som indirekte udgifter, jf. afsnit 9.3 i ’Budget og 
regnskabssystem for kommunerne’. 

Bemærkninger: 

Gebyrerne opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i 

Bygnings- og Boligregistret (BBR). De er beregnet pr. husstand 

og opkræves på de enkelte ejendomme til dækning af 

omkostningerne (afhentning, transport og behandling) ved 

kommunens indsamlingsordninger for storskrald, haveaffald og 

småt elektronik.  

 

Gebyrerne beregnes efter en fast takst pr. boligenhed, uanset 

størrelse, og opkræves hos alle ejendomstyper. 

 

  Takst* 
Beløb i 2021* Beløb i 2022 Beløb i 2023 

Delindtægt i 

2023 

(kr.) (kr.) (kr.) (mio. kr.) 

1. Storskrald 200,00 kr. 200,00 kr. 240,00 kr. 78,0 mio. kr. 

2. Haveaffald 56,25 kr. 58,00 kr. 75,00 kr. 24,8 mio. kr. 

3. Småt elektronik 67,50 kr. 53,00 kr. 55,00 kr. 17,9 mio. kr. 

Total 
Samlet indtægt fra 
ovenstående takster*  

80,8 mio. kr. 99,5 mio. kr. 120,3 mio. kr. 120,3 mio. kr. 

* Taksterne tillægges med virkning fra 1. januar 2022 ikke moms, jf. Landsskatterettens afgørelse den 21. 
oktober 2020 (SKM2020.459.LSR). Taksterne for 2021 fremgår inkl. moms, mens de samlede indtægter i 2021 
fremgår ex. moms. 

  



 

Benævnelse: Papir, pap, glas, plast og metal 

Hjemmel: 

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 100 af 19. januar 2022, § 48, og 

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v., 

nr. 938 af 20. juni 2022. 

Fastsættes af: Borgerrepræsentationen 

Prisfastsættelsesprincip: 

Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, 

hvorfor taksten fastsættes efter ’hvile i sig selv’-princippet, 
hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over 

en årrække. Balance tilstræbes som hovedregel over en løbende 6-

årig periode, der svarer til perioden for kommunens ressource- 

og affaldsplan. 

Kalkulationsprincip:  

Gebyrindtægterne skal over en årrække dække omkostningerne på 

funktion 1.38.63 ’Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, 
metalemballage- og plastemballageaffald’, jf. ovenstående ’hvile 
i sig selv’-princip. Der medregnes de langsigtede 
gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte 

udgifter, jf. afsnit 9.3 i ’Budget og regnskabssystem for 
kommunerne’. 

Bemærkninger: 

Gebyrerne opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i 

Bygnings- og Boligregistret (BBR). De er beregnet pr. husstand 

og opkræves på den enkelte ejendom til dækning af omkostningerne 

(afhentning, transport og behandling) ved kommunens bolignære 

indsamlingsordninger til papir, pap, glas, plast, metal samt 

mad- og drikkekartoner. 

 

Gebyrerne beregnes efter en fast takst pr. boligenhed, uanset 

størrelse. 

I 2020 og 2021 var gebyret for papir sat til 0 kr., da der er 

oparbejdet et større overskud på ordningen samtidig med, at 

udgifterne er reduceret. Overskuddet skulle således nedbringes 

over de kommende år. Da der er udsigt til stigende udgifter, er 

gebyret sat op i 2022 og 2023. 

 

Fra 2022 indførtes et særskilt gebyr for mad- og 

drikkekartonaffald. 

 

  Takst* 

Beløb i 

2021* 

Beløb i 

2022 

Beløb i 

2023 

Delindtægt 

i 2023 

(kr.) (kr.) (kr.) (mio. kr.) 

1. Papir 0,00 kr. 25,00 kr. 45,00 kr. 
14,6 mio. 

kr. 

2. Pap 87,50 kr. 215,00 kr. 275,00 kr. 
89,4 mio. 

kr. 

3. Glasemballage 87,50 kr. 105,00 kr. 148,00 kr. 
48,1 mio. 

kr. 

4. Plast 187,50 kr. 210,00 kr. 280,00 kr. 
91,0 mio. 

kr. 

5. Metal 37,50 kr. 38,00 kr. 40,00 kr. 
13,0 mio. 

kr. 

6. Mad- og drikkekartoner  5,00 kr. 10,00 kr. 
3,3 mio. 

kr. 

Total 
Samlet indtægt fra ovenstående 
takster*  

101,7 mio. 
kr. 

191,3 mio. 
kr. 

259,4 mio. 
kr. 

259,4 mio. 
kr. 

* Taksterne tillægges med virkning fra 1. januar 2022 ikke moms, jf. Landsskatterettens afgørelse den 21. 
oktober 2020 (SKM2020.459.LSR). Taksterne for 2021 fremgår inkl. moms, mens de samlede indtægter i 2021 
fremgår ex. moms. 
 
  



 
 

Benævnelse: Farligt affald 

Hjemmel: 

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 100 af 19. januar 2022, § 48, og 

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v., 

nr. 938 af 20. juni 2022. 

Fastsættes af: Borgerrepræsentationen 

Prisfastsættelsesprincip: 

Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, 

hvorfor taksten fastsættes efter ’hvile i sig selv’-princippet, 
hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over 

en årrække. Balance tilstræbes som hovedregel over en løbende 6-

årig periode, der svarer til perioden for kommunens ressource- 

og affaldsplan. 

Kalkulationsprincip:  

Gebyrindtægterne skal over en årrække dække omkostningerne på 

funktion 1.38.64 ’Ordninger for farligt affald’, jf. ovenstående 
’hvile i sig selv’-princip. Der medregnes de langsigtede 
gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte 

udgifter, jf. afsnit 9.3 i ’Budget og regnskabssystem for 
kommunerne’. 

Bemærkninger: 

Gebyrerne opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i 

Bygnings- og Boligregistret (BBR). De er beregnet pr. husstand 

og opkræves på de enkelte ejendomme til dækning af 

omkostningerne (afhentning, transport og behandling) ved 

kommunens bolignære indsamlingsordninger for farligt affald.  

Gebyrerne beregnes efter en fast takst pr. boligenhed, uanset 

størrelse. 

 

I 2022 indførtes et særskilt gebyr for tekstilaffald, men da 

ordningen endnu ikke er implementeret, er gebyret sat til 0 kr. 

i 2023. De opkrævede indtægter i 2022 anvendes til at dække 

fremtidige udgifter, når ordningen implementeres, så der sikres 

’hvile i sig selv’ over en årrække. 
 

  Takst* 
Beløb i 2021* Beløb i 2022 Beløb i 2023 

Delindtægt i 

2023 

(kr.) (kr.) (kr.) (mio. kr.) 

1. Farligt affald 47,50 kr. 44,00 kr. 50,00 kr. 16,3 mio. kr. 

2. Tekstilaffald  5,00 kr. 0 kr. 0 mio. kr. 

Total 
Samlet indtægt fra 
ovenstående takster*  

12,1 mio. kr. 15,7 mio. kr. 16,3 mio. kr. 16,3 mio. kr. 

* Taksterne tillægges med virkning fra 1. januar 2022 ikke moms, jf. Landsskatterettens afgørelse den 21. 
oktober 2020 (SKM2020.459.LSR). Taksterne for 2021 fremgår inkl. moms, mens de samlede indtægter i 2021 
fremgår ex. moms. 
  



 

Benævnelse: Genbrugsstation, bolig 

Hjemmel: 

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 100 af 19. januar 2022, § 48, og 

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v., 

nr. 938 af 20. juni 2022. 

Fastsættes af: Borgerrepræsentationen 

Prisfastsættelsesprincip: 

Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, 

hvorfor taksten fastsættes efter ’hvile i sig selv’-princippet, 
hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over 

en årrække. Balance tilstræbes som hovedregel over en løbende 6-

årig periode, der svarer til perioden for kommunens ressource- 

og affaldsplan. 

Kalkulationsprincip:  

Sammen med indtægterne fra gebyret ’Genbrugsstation, erhverv’ 
skal disse gebyrindtægter dække omkostningerne på funktion 

1.38.65 ’Genbrugsstationer’ over en årrække, jf. ovenstående 
’hvile i sig selv’-princip. Der medregnes de langsigtede 
gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte 

udgifter, jf. afsnit 9.3 i ’Budget og regnskabssystem for 
kommunerne’. 

Bemærkninger: 

Gebyret opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i 

Bygnings- og Boligregistret (BBR). Det er beregnet pr. husstand 

og opkræves på den enkelte ejendom for adgang til at kunne gøre 

brug af genbrugspladser, uanset hvor disse er placeret.  

 

Gebyret beregnes efter en fast takst pr. boligenhed, uanset 

størrelse. 

 

  Takst* 
Beløb i 2021* Beløb i 2022 Beløb i 2023 

Delindtægt i 

2023 

(kr.) (kr.) (kr.) (mio. kr.) 

1. Genbrugsstationsgebyr 437,50 kr. 410,00 kr. 460,00 kr. 147,7 mio. kr. 

Total 
Samlet indtægt fra 
ovenstående takster*  

111,3 mio. kr. 131,2 mio. kr. 147,7 mio. kr. 147,7 mio. kr. 

* Taksterne tillægges med virkning fra 1. januar 2022 ikke moms, jf. Landsskatterettens afgørelse den 21. 
oktober 2020 (SKM2020.459.LSR). Taksterne for 2021 fremgår inkl. moms, mens de samlede indtægter i 2021 
fremgår ex. moms. 
  



 

Benævnelse: Genbrugsstation, erhverv 

Hjemmel: 

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 100 af 19. januar 2022, § 48, og 

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v., 

nr. 938 af 20. juni 2022. 

Fastsættes af: Borgerrepræsentationen 

Prisfastsættelsesprincip: 

Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, 

hvorfor taksten fastsættes efter ’hvile i sig selv’-princippet, 
hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over 

en årrække. Balance tilstræbes som hovedregel over en løbende 6-

årig periode, der svarer til perioden for kommunens ressource- 

og affaldsplan. 

Kalkulationsprincip:  

Sammen med indtægterne fra gebyret ’Genbrugsstation, bolig’ skal 
disse gebyrindtægter dække omkostningerne på funktion 1.38.65 

’Genbrugsstationer over en årrække’, jf. ovenstående ’hvile i 
sig selv’-princip.  

Bemærkninger: 

Til og med 2021 opkræves gebyret pr. besøg på en genbrugsplads 

eller ved et årsabonnement, men med virkning fra 1. januar 2022 

afregnes der blot pr. besøg. I/S Amager Ressourcecenter (ARC) 

har vurderet, at den nye gebyrstruktur i kombination med 

fakturering baseret på nummerpladeregistrering er den mest 

kostægte og effektive. Derfor er nogle af gebyrkategorierne 

udgået med virkning fra 1. januar 2022.  

 

Det er fortsat uklart, om Landsskatterettens afgørelse om moms 

på affaldsgebyrer fra den 21. oktober 2020 også omfatter 

erhvervenes brug af genbrugsstationer. ARC fortsætter derfor den 

hidtige opkrævning, hvorfor nedenstående gebyrer tillægges moms. 

 

  Takst* 
Beløb i 2021 Beløb i 2022 Beløb i 2023 

Delindtægt i 

2023 

(kr.) (kr.) (kr.) (mio. kr.) 

1. Betaling pr. besøg/Personbil 193,00 kr. 120,00 kr. 124,00 kr. 1,0 mio. kr. 

2. Betaling pr. besøg/Kassevogn 193,00 kr. 156,00 kr. 160,00 kr. 1,5 mio. kr. 

3. Betaling pr. besøg/Ladvogn 295,00 kr. 188,00 kr. 192,00 kr. 0,9 mio. kr. 

4. 
Betaling pr. besøg/Farligt 

affald, 0-10 kg 
102,00 kr. 112,00 kr. 116,00 kr. 0 mio. kr. 

5. 
Betaling pr. besøg/Farligt 

affald, 10-25 kg 
193,00 kr. 196,00 kr. 200,00 kr. 0 mio. kr. 

6. Årsabonnement/Personbil 4.577,00 kr. Udgår Udgår 0 mio. kr. 

7. Årsabonnement/Kassevogn 11.289,00 kr. Udgår Udgår 0 mio. kr. 

8. Årsabonnement/Ladvogn 16.781,00 kr. Udgår Udgår 0 mio. kr. 

Total 
Samlet indtægt fra ovenstående 

takster  
3,4 mio. kr. 3,4 mio. kr. 3,4 mio. kr. 3,4 mio. kr. 

* Taksterne tillægges 25% moms.  



 

Benævnelse: 
Bestilling af container til storskrald eller haveaffald samt 

vask af materiel 

Hjemmel: 

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 100 af 19. januar 2022, § 48, og 

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v., 

nr. 938 af 20. juni 2022. 

Fastsættes af: Borgerrepræsentationen 

Prisfastsættelsesprincip: 

Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, 

hvorfor gebyret fastsættes på baggrund af en 

omkostningsberegning. 

Kalkulationsprincip:  

Gebyrindtægterne skal dække de omkostninger, der er forbundet 

med ydelsen, f.eks. opstilling og afhentning af containere til 

storskrald og haveaffald. 

Bemærkninger: 

Gebyrerne opkræves pr. hændelse. Det skal bemærkes, at ydelserne 

er frivillige. Det betyder, at afhentning af storskrald og 

haveaffald som løst affald indgår i gebyrerne for storskrald og 

haveaffald, som vist ovenfor. Det betyder ligeledes, at 

grundejeren selv kan forestå vask af materiel. Hvis grundejeren 

ikke følger en henstilling om vask af materiel, kan Teknik- og 

Miljøforvaltningen dog forestå vasken på grundejerens regning. 

 

Da der er tale om en frivillige ydelser, vurderes disse ikke at 

være omfattet af Landsskatterettens afgørelse om moms på 

affaldsgebyrer fra den 21. oktober 2020. Nedenstående gebyrer 

tillægges derfor 25 % moms. 

 

  Takst* 
Beløb i 2021 Beløb i 2022 Beløb i 2023 

Delindtægt i 

2023 

(kr.) (kr.) (kr.) (mio. kr.) 

1. 
Opstilling og tømning af 

container til storskrald 
1.937,50 kr. 1.937,50 kr. 1.937,50 kr. 1,5 mio. kr. 

2. 
Opstilling og tømning af 

container til haveaffald 
1.687,50 kr. 1.687,50 kr. 1.687,50 kr. 0,5 mio. kr. 

3. Forgæves kørsel ved storskrald 1.937,50 kr. 1.937,50 kr. 1.937,50 kr. 0,0 mio. kr. 

4. Forgæves kørsel ved haveaffald 1.687,50 kr. 1.687,50 kr. 1.687,50 kr. 0,0 mio. kr. 

5. Vask af materiel 312,50 kr. 312,50 kr. 312,50 kr. 1,5 mio. kr. 

Total 
Samlet indtægt fra ovenstående 

takster  
3,5 mio. kr. 3,6 mio. kr. 3,6 mio. kr. 3,6 mio. kr. 

* Taksterne er inkl. 25% moms. 
  



 

Benævnelse: 
Konkret anvisning af erhvervsaffald samt anmeldelse og 

dokumentation ved flytning af jord, som er erhvervsaffald 

Hjemmel: 

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 100 af 19. januar 2022, § 48, og 

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v., 

nr. 938 af 20. juni 2022. 

Fastsættes af: Borgerrepræsentationen 

Prisfastsættelsesprincip: 

Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, 

hvorfor taksten fastsættes efter ’hvile i sig selv’-princippet, 
hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over 

en årrække.  

Kalkulationsprincip:  

Gebyrindtægterne skal dække de omkostninger, der er forbundet 

med henholdsvis konkret anvisning af erhvervsaffald samt 

anmeldelse og dokumentation ved flytning af jord, der er 

erhvervsaffald.  

Bemærkninger: 

Gebyret skal differentieres, så det afspejler tidsforbruget ved 

den enkelte konkrete anvisning eller anmeldelse, jf. 

Affaldsaktørbekendtgørelsens § 18, stk. 4 og 5. Gebyrerne er 

inddelt i nogle variable takster, der opkræves per påbegyndt 

kvarter, og faste administrationsgebyrer, der opkræves 

uafhængigt af tidsforbruget. Administrationsgebyrerne dækker 

udgifterne til opkrævning og opfølgning på ubetalte fakturaer. 

Administrationsgebyret ved anmeldelse og dokumentation ved 

flytning af jord, der er erhvervsaffald, dækker ligeledes 

udgifter til et fagsystem.  

 

Gebyrerne blev indført med virkning fra 1. januar 2022. 

 

  Takst 
Beløb i 2021 Beløb i 2022 Beløb i 2023 

Delindtægt i 

2023 

(kr.) (kr.) (kr.) (mio. kr.) 

1. 

Sagsbehandlingstakst for 

konkret anvisning af 

erhvervsaffald (pr. påbegyndt 

kvarter) 

 136,00 kr. 127,00 kr. 0,1 mio. kr. 

2. 

Administrationsgebyr ved 

konkret anvisning af 

erhvervsaffald (pr. sag) 

 157,00 kr. 150,00 kr. 0,0 mio. kr. 

2. 

Sagsbehandlingstakst for 

anmeldelse og dokumentation ved 

flytning af jord, der er 

erhvervsaffald (pr. påbegyndt 

kvarter) 

 138,00 kr. 128,00 kr. 0,6 mio. kr. 

3. 

Administrationsgebyr ved 

anmeldelse og dokumention ved 

flytning af jord, der er 

erhvervsaffald (pr. anmeldelse) 

 199,00 kr. 191,00 kr. 0,4 mio. kr. 

Total 
Samlet indtægt fra ovenstående 

takster  
0,0 mio. kr. 1,2 mio. kr. 1,1 mio. kr. 1,1 mio. kr. 

 


