Affaldsgebyrer for husholdninger i 2021
Kommunalbestyrelsen fastsætter årligt gebyrer i henhold til regulativet for husholdningsaffald.
Gebyrerne for 2021 i dette gebyrblad er vedtaget af kommunalbestyrelsen den 7. okt. 2020.

Gebyr for dagrenovation - restaffald og madaffald
Gebyret for dagrenovation dækker omkostninger til beholder, tømning af beholder, behandling af restaffald og
madaffald samt administration i forbindelse hermed.
Alle husstande skal være tilmeldt afhentning af restaffald og madaffald. Der betales for den valgte ordning.

Tømning pr.

Sommerhusordning

kr. pr. år
inkl. moms
1.229

kr. pr. år
inkl. moms
974

180 l til restaffald

1.920

1.191

180 l til madaffald

1.770

240 l til restaffald/madaffald

2.064

400 l madaffald

2.882

400 l til restaffald

3.215

600/660 l til restaffald

4.475

770/800 l til restaffald

4.791

180 l til restaffald

1.155

929

240 l til restaffald/madaffald

1.229

974

180 l til madaffald

3.540

400 l til madaffald

5.765

400 l til restaffald

6.429

600/660 l til restaffald

8.785

770/800 l til restaffald

9.418

Beholderstørrelse
110 l sæk 2)

Uge

14 dage 3)

2 gange pr. uge

1)

Helårsboliger

1.270

Nedgravede beholdere
Ved anvendelse af nedgravede beholdere betales et kombineret gebyr bestående af gebyrer pr. nedgravet enhed og
gebyrer pr. bolig, der benytter de nedgravede beholdere. Det kombinerede gebyr opkræves samlet.
Fast gebyr

pr. bolig

335

5 m3 nedgravet beholder

5.837

2,5 m3 nedgravet beholder

5.646

14 dage

5 m3 nedgravet beholder

11.674

2,5 m3 nedgravet beholder

11.292

Uge

1) Ved sommerhusordning tømmes beholderen hver 4. uge i vinterhalvåeret, 1. oktober - 31. marts.
2) 110 l sæk kræver jf. regulativ for husholdningsaffald en dispensation. Ordningen indeholder sæk til restaffald og
sæk til madaffald.
3) Tømmes hver uge i ugerne 23-34.
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Gebyrer for afhentning af ekstra affald
Ekstra sække skal købes i Vordingborg Kommune i Borgerservice eller på genbrugspladsen. Ekstra sække anvendes
til restaffald.
Der kan bestilles ekstra tømning af beholdere til rest- og madaffald og af genbrugsbeholdere.
Ekstra tømning af beholdere skal bestilles hos Vordingborg Kommune.
Ekstra sæk til restaffald

40 kr. inkl. moms

pr. sæk inkl. tømning

399 kr. inkl. moms

110 l sæk; 180-240 l beholder
Ekstra tømning
pr. gang

431 kr. inkl. moms

400-800 l beholder
3

Nedgravet beholder 2,5 - 5 m

1369 kr. inkl. moms

Gebyr for ændring af ordning for dagrenovation
Ordning for dagrenovation kan ændres en gang om året uden gebyr. Herefter opkræves følgende gebyrer pr. gang
ordningen ændres.
Uden levering/hjemtagning af beholder(e)

100 kr. inkl. moms

Med levering/hjemtagning af beholder(e)

400 kr. inkl. moms

Gebyrer for øvrige affaldsordninger
Gebyrer for øvrige affaldsordninger betales af alle helårsboliger og sommerhuse.
Der betales pr. boligenhed anført i BBR.
Affaldsordning
Storskrald

kr. pr. år
inkl. moms
65

Papir og glas

479

Farligt affald

7

Genbrugsplads

1.078

Grundbidrag

119

Gebyr for særskilt afhentning af affald
Særgebyr opkræves ud over det faste gebyr for de ekstraomkostninger, som kommunen påføres pga. særskilt
afhentning, hvor grundejer ikke opfylder de regulativmæssige forpligtelser.
Pr. mand pr. påbegyndt time

381 kr. inkl. moms

Pr. bil pr. påbegyndt time

106 kr. inkl. moms
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