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Besvarelse vedrørende tillægspakke til 

Ressource- og Affaldsplan 2024, Cirkulær 

København 

Medlem af Borgerrepræsentationen Christopher Røhl (B) har 

den 17. august 2022 stillet følgende spørgsmål til Teknik- 

og Miljøforvaltningen forud for Teknik- og Miljøudvalgets 

behandling af indstillingen ”Endelig godkendelse af 
tillægspakke til Ressource- og Affaldsplan 2024, Cirkulær 

København”. 
 

Spørgsmål 

Forvaltningen bedes give overblik over, hvilket 

takstniveau der findes i andre større byer, fx Aarhus og 

Odense. 

 

Svar 

Det kan være svært direkte at sammenligne affaldsgebyrerne 

i de enkelte kommuner, da mange faktorer kan påvirke 

gebyrets størrelse, fx hvor mange forskellige 

affaldsfraktioner der indsamles, serviceniveau i øvrigt, 

typen af skraldebiler, afskrivninger, henlæggelser m.m. 

 

Nedenfor ses et overblik over affaldstaksterne i de seks 

største byer i Danmark (udarbejdet af Odense Renovation 

ifm. med indstilling om godkendelse af gebyrerne i Odense 

Kommune i 2022): 

 

2021 Grundgebyr 

Parcelhus 

Grundgebyr 

Lejlighed 

Grundgebyr 

Værelse 

Typisk 

kr. pr. 

hus i alt 

Typisk kr. 

pr. lejl. i 

alt 

Aalborg 1531 1531  2593 2143 

Aarhus 880 600 260 2160 1184 

Esbjerg 1685 1685 842 2627 1955 

København* 1141 1208  3578 1803 

Odense 1328 929 530 2185 1529 

Randers 1501 1501  2619 2140 

Alle beløb er i kr./år og inkl. moms.  

* Københavns Kommunes affaldsgebyr omfatter ikke et egentligt 

grundgebyr, men alene volumengebyr og ordningsgebyr. Opgørelsen med 
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et grundgebyr er derfor en tillempning, som er foretaget af Odense 

Renovation, for at kunne sammenligne kommunerne.   

 

De i skemaet viste grundgebyrer for henholdsvis 

parcelhuse, lejligheder og værelser er ikke direkte 

sammenlignelige, da der kan være store forskelle i, hvad 

de dækker over. Typisk omfatter gebyret dog omkostninger 

til administrative opgaver og indsamling af de 

genanvendelige fraktioner.  

 

”Typisk kr. pr. hus i alt” angiver, hvor meget en typisk 
parcelhusejer betaler i samlet affaldsgebyr. Det er svært 

at angive fuldstændigt sammenlignelige priser for 

lejligheder, da priserne afhænger af affaldsløsningen ved 

de enkelte ejendomme, og hvor mange lejligheder der deles 

om denne løsning. Skemaet er således et ”bedste bud” på, 
hvad der typisk betales for en lejlighed. 

 

Svaret er offentligt tilgængeligt på Teknik- og 

Miljøudvalgets dagsorden tilknyttet indstillingen, som 

svaret vedrører. 

 

Karsten Biering Nielsen 

Vicedirektør 

 


