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Takster 
 
Leverandører af affald afregnes i henhold til, de på leveringstidspunktet, gældende priser. 

 
Priser for behandling af affald pr. 01-01-2023 er som følger: 
  
Erhvervsaffald:                                       550,- kr. / ton. ekskl. moms., men inkl. afgifter. 
 
Haveaffald: (ikke knust, sorteret mv) 350,- kr. / ton. ekskl. moms., men inkl. afgifter. 
 
Slam                    900,- kr. / ton. ekskl. moms., men inkl. afgifter. 
 
Minimumspris:                    200,- kr. ekskl. moms., men inkl. afgifter pr. indvejning. 
 
Administrationsgebyr:                     250,- kr. ekskl. moms. (Fejlindkodet affaldstype og opret. af ny kunde) 
 

Tillægsbidrag:                                         550,- kr. / ton. ekskl. moms. 
                       
Ved levering af uønskede affaldstyper opkræves der, for håndtering, et tillægsbidrag på  
550,00 kr./ ton. ekskl. moms. - for hele læsset.  
Minimumspris: 1.100,- kr. ekskl. moms. 
Der vil, på værket, være tilgængelig billeddokumentation, såfremt opkrævning af tillægsbidraget er 
relevant.   
Transportøren kan desuden pålægges at fjerne det fejlsorterede/afviste affald inden 5 dage. 

 
Storkundeordning: 
 
Der gives rabat ved fast levering af store mængder affald. 
Rabatten opgøres og afregnes ved årsskiftet – når den totale årsmængde kendes. 
 
Aktivering af rabatten kræver jævn levering over året - maximal afvigelse på +/-35 % pr uge i forhold til 
gennemsnittet af alle uger. Overholdes dette ikke - regnes den enkelte uge ikke med i rabatten. 
 
Desuden kræver ”aktivering” af rabatten, at der er villighed til justering/koordinering af affaldsmængderne 
ved revision på værket eller ved evt. nedbrud. I dette tilfælde regnes mængderne med, på trods af at 
maximal afvigelse overskrides.   
 
Afviste læs regnes ikke med i rabatten. 
 
Mere end 1.000 ton/år => Pris = 515,- kr. ekskl. moms., men inkl. afgifter. 
Mere end 2.000 ton/år => Pris = 465,- kr. ekskl. moms., men inkl. afgifter. 
Mere end 3.000 ton/år => Pris = 430,- kr. ekskl. moms., men inkl. afgifter. 
Mere end 4.000 ton/år => Pris = 410,- kr. ekskl. moms., men inkl. afgifter. 
 
Mere end 5.000 ton/år 
Der laves kundetilpasset kontrakt/aftale. 


