
 

 
 

 
 

Gebyrblad Gebyrblad Gebyrblad Gebyrblad 2012012012017777    

Gebyrer, der i 2017 ændrer sig i forhold til 2016, er neden for angivet med rødrødrødrød 
skrift.  
 

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser 

  Kr./tons (ekskl. moms) 2016 2017201720172017    
        GenaGenaGenaGenanvendelsenvendelsenvendelsenvendelse              
1 Haveaffald 140 140140140140    
              
        Forbrændingsegnet affald Forbrændingsegnet affald Forbrændingsegnet affald Forbrændingsegnet affald               
2 Småt brændbart 515 555555555555    
3 Stort brændbart 615 656565655555    
              
        Deponeringsegnet affaldDeponeringsegnet affaldDeponeringsegnet affaldDeponeringsegnet affald              

4 Blandet affald 675 675675675675    
5 Mineralsk affald 695 695695695695    
6 Inert affald - ----    
7 Shredderaffald 735 735735735735    
              
        JordJordJordJord              

8 Ren jord 25 25252525    
9 Forurenet jord 180 180180180180    
              
        SpecialbehandlingSpecialbehandlingSpecialbehandlingSpecialbehandling              

10 Affald til sortering 825 825825825825    
              

 

1.2 Renovationsgebyrer 

Det årlige renovationsgebyr består af et fast grundgebyr og et individuelt for-
brugsgebyr for restaffald. 
 

1.2.1 Grundgebyr husholdninger 

Grundgebyret for husholdninger opkræves hos den, der har tinglyst adkomst på 
ejendommen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 48, stk. 6.  
 
I nedenstående oversigt er vist, hvilke ydelser grundgebyret dækker samt størrel-
sen af grundgebyret i 2016: 
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YdelseselementYdelseselementYdelseselementYdelseselement    HelårsboligerHelårsboligerHelårsboligerHelårsboliger    
    

SommerhuseSommerhuseSommerhuseSommerhuse    

A Opstillede kuber til papir og 
flasker 

Opstillede kuber til papir og 
flasker 

B Administration og informa-
tion 

Administration og informa-
tion 

C Husstandsindsamling af 
papir og pap 

 

D Kompostbeholderordning 
 

 

E Husstandsindsamling af 
batterier, sparepærer og 
WEEE 

Husstandsindsamling af 
batterier, sparepærer og 
WEEE 

F Genbrugsstationer Genbrugsstationer 

Gebyr i 2016 
(kr. inkl. moms) 

1.160 1.045 
 

Gebyr i 201Gebyr i 201Gebyr i 201Gebyr i 2017777    
(kr. inkl. moms)(kr. inkl. moms)(kr. inkl. moms)(kr. inkl. moms)    

1.1.1.1.160160160160    1111.045.045.045.045    
    

 

1.2.2 Administrationsgebyr virksomheder 

Grundgebyret for virksomheder opkræves hos den i CVR-registret registrerede 
ejer af virksomheden, jf. miljøbeskyttelseslovens § 48, stk. 7, og opkræves for 
hvert p-nummer, som er registreret i registret.   
 

1.2.3 Genbrugsstationsgebyr virksomheder 

Det er frivilligt for virksomheder, om de vil tilmelde ordningen for virksomheders 
brug af genbrugsstationer. Virksomhederne tilbydes at deltage i genbrugsstati-
onsordningen ved 1) en abonnementsordning, 2) en vægtordning eller 3) begge 
dele. 

 
For deltagelse i ordningen samt betaling gælder følgende bestemmelser: 

 
Abonnementsordning 
- Abonnementsordningen retter sig fortrinsvis mod virksomheder med mindre 

mængder affald.  
- Virksomheder med abonnement kan benytte alle Reno Djurs’ genbrugsstatio-

ner. 
- Abonnementsordningen har en årlig mængdebegrænsning på 2 tons affald 

(herunder max 50 kg farligt affald). Virksomheder med større mængder henvi-
ses til betaling-pr.-besøg-ordningen. 

- Abonnementsordningens øvrige adgangsbegrænsninger er identiske med af-
faldsbekendtgørelsens kriterier (dvs. køretøj på max 3500 kg plus trailer). 

- For deltagelse i ordningen betaler virksomheder et årligt enhedsgebyr på 610 
kr. (ekskl. moms), som er identisk med gebyret for husholdninger. 

- Deltagelse i ordningen dokumenteres via en vignet i køretøjets forrude.  
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Vægtordning 
- Vægtordningen retter sig fortrinsvis mod virksomheder, som har behov for 

bortskaffelse af større mængder affald, end hvad der er muligt via abonne-
mentsordningen.  

- Vægtmodellen kan alene benyttes på anlægget i Glatved. 
- Betaling-pr.-besøg-ordningens adgangsbegrænsninger er identiske med af-

faldsbekendtgørelsens kriterier (køretøj på max 3500 kg plus trailer samt max 
200 kg farligt affald pr. virksomhed pr. år) 

- Der anvendes et enhedsgebyr på 825 kr. (ekskl. moms) pr. tons leveret affald, 
som er identisk med gebyret for aflevering af usorteret affald i Glatved.   

 
Genbrugsstationsgebyret for virksomheder, som tilmelder sig ordningen, opkræ-
ves hos den i CVR-registret registrerede ejer af virksomheden, jf. miljøbeskyttel-
seslovens § 48, stk. 7. 
 

1.2.4 Forbrugsgebyrer for restaffald 

I tillæg til grundgebyret betales et forbrugsgebyr for tømning af restaffald. For-
brugsgebyret afhænger af den valgte ordning for restaffald (beholdertype og 
tømningshyppighed).  
 
Virksomheder, som er tilsluttet dagrenovationsordningen, pålignes ikke grundge-
byr. Tilsluttede virksomheder pålignes forbrugsgebyr som angivet neden for samt 
dagrenovationsordningens administrationsgebyr på 64 kr./enhed (excl. moms). 
 
Nedenfor er der angivet oversigter over forbrugsgebyrer. 
 

Forbrugsgebyrer for rest-Forbrugsgebyrer for rest-Forbrugsgebyrer for rest-Forbrugsgebyrer for rest-
affaldaffaldaffaldaffald    
    
140 liters spand140 liters spand140 liters spand140 liters spand    

Forbrugsgebyr  
2016 
 

Kr. inkl. moms 

Forbrugsgebyr Forbrugsgebyr Forbrugsgebyr Forbrugsgebyr     
2017201720172017    

    
Kr. inkl. momsKr. inkl. momsKr. inkl. momsKr. inkl. moms 

Ugetømning 1.240 1.2401.2401.2401.240    
14-dagestømning 620 620620620620    
Sommerhus 23 tømninger 548 548548548548    
Sommerhus 30 tømninger 715 715715715715    
Sommerhus 32 tømninger 763 763763763763    
Sommerhus 39 tømninger 930 930930930930    
Sommerhus 52 tømninger 1.240 1.2401.2401.2401.240    

 
Forbrugsgebyrer for rest-Forbrugsgebyrer for rest-Forbrugsgebyrer for rest-Forbrugsgebyrer for rest-
affaldaffaldaffaldaffald    
    
240 liters spand240 liters spand240 liters spand240 liters spand    

Forbrugsgebyr  
2016 
 

Kr. inkl. moms 

Forbrugsgebyr Forbrugsgebyr Forbrugsgebyr Forbrugsgebyr     
2017201720172017    

 
Kr. inkl. momsKr. inkl. momsKr. inkl. momsKr. inkl. moms    

Ugetømning 1.524 1.5241.5241.5241.524    
14-dagestømning 762 762762762762    
Sommerhus 23 tømninger 674 674674674674    
Sommerhus 30 tømninger 879 879879879879    
Sommerhus 32 tømninger 938 938938938938    
Sommerhus 39 tømninger 1.143 1.1431.1431.1431.143    
Sommerhus 52 tømninger 1.524 1.5241.5241.5241.524    
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Forbrugsgebyrer for rest-Forbrugsgebyrer for rest-Forbrugsgebyrer for rest-Forbrugsgebyrer for rest-
affaldaffaldaffaldaffald    
    
400 liter minicontainer400 liter minicontainer400 liter minicontainer400 liter minicontainer    
samt samt samt samt 370 liters beholder370 liters beholder370 liters beholder370 liters beholder    

Forbrugsgebyr  
2016 
 

Kr. inkl. moms 

Forbrugsgebyr Forbrugsgebyr Forbrugsgebyr Forbrugsgebyr     
2017201720172017    

    
Kr. inkl. momsKr. inkl. momsKr. inkl. momsKr. inkl. moms    

Ugetømning 2.545 2.5452.5452.5452.545    
14-dagestømning 1.273 1.2731.2731.2731.273    
Sommerhus 23 tømninger 1.126 1.1261.1261.1261.126    
Sommerhus 30 tømninger 1.468 1.4681.4681.4681.468    
Sommerhus 32 tømninger 1.566 1.5661.5661.5661.566    
Sommerhus 39 tømninger 1.909 1.9091.9091.9091.909    
Sommerhus 52 tømninger 2.545 2.5452.5452.5452.545    

 
Forbrugsgebyrer for rest-Forbrugsgebyrer for rest-Forbrugsgebyrer for rest-Forbrugsgebyrer for rest-
affaldaffaldaffaldaffald    
    
600/660 liter minicon-600/660 liter minicon-600/660 liter minicon-600/660 liter minicon-
tainertainertainertainer    

Forbrugsgebyr  
2016 
 

Kr. inkl. moms 

Forbrugsgebyr Forbrugsgebyr Forbrugsgebyr Forbrugsgebyr     
2017201720172017    

 
Kr. inkl. momsKr. inkl. momsKr. inkl. momsKr. inkl. moms    

Ugetømning 3.184 3.1843.1843.1843.184    
14-dagestømning 1.592 1.5921.5921.5921.592    
Sommerhus 23 tømninger 1.408 1.4081.4081.4081.408    
Sommerhus 30 tømninger 1.837 1.8371.8371.8371.837    
Sommerhus 32 tømninger 1.959 1.9591.9591.9591.959    
Sommerhus 39 tømninger 2.388 2.3882.3882.3882.388    
Sommerhus 52 tømninger 3.184 3.1843.1843.1843.184    

 
Forbrugsgebyrer for rest-Forbrugsgebyrer for rest-Forbrugsgebyrer for rest-Forbrugsgebyrer for rest-
affaldaffaldaffaldaffald    
    
UndergrundscontainereUndergrundscontainereUndergrundscontainereUndergrundscontainere    

Forbrugsgebyr  
2016 
 

Kr. inkl. moms 

Forbrugsgebyr Forbrugsgebyr Forbrugsgebyr Forbrugsgebyr     
2017201720172017****    

 
Kr. inkl. momsKr. inkl. momsKr. inkl. momsKr. inkl. moms    

1,3 m3, rest uge 13.840 13.84013.84013.84013.840    
1,3 m3, rest 14 dg 6.920 6.9206.9206.9206.920    
3 m3, rest uge 20.420 20.42020.42020.42020.420    
3 m3, rest 14 dg 10.210 10.21010.21010.21010.210    
4 m3, rest uge 23.975 23.97523.97523.97523.975    
4 m3, rest 14 dg 11.988 11.98811.98811.98811.988    
5 m3, rest uge 28.535 28.53528.53528.53528.535    
5 m3, rest 14 dg 14.268 14.26814.26814.26814.268    

* For restaffald, kan der ved nogle typer beholdere anvendes engangsposer til foringer 
(hvor der er større risiko for perkolat – f.eks. ved restauranter). I disse tilfælde er der en 
meromkostning 50 kr. pr. tømning til denne, der tillægges gebyret. 

 
 
For supplerende tømninger samt fast tømning af beholdere 2 gange ugentligt 
fastsættes gebyret pr. tømning på grundlag af gebyret for helårlig ugetømning af 
den pågældende beholderype delt med 52. 
 
I nedenstående oversigt er der angivet eksempler på samlede gebyrer inkl. grund-
gebyrer for boliger og sommerhuse. For boliger med 140, 240 og 400 liter behol-
der til restaffald og for alle beholdertyper til sommerhuse er der indregnet ét 
grundgebyr.  
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For 600 liters minicontainere til restaffald for boliger er der regnet med et ek-
sempel med 6 boliger tilknyttet containeren ved ugetømning og 3 boliger ved 14- 
dagestømning, der er fælles om forbrugsgebyret. 
 
For undergrundscontainere er der angivet eksempel med en 3 m3 og 5 m3 under-
grundscontainer i ugetømning med henholdsvis 30 og 50 boliger tilknyttet, der er 
fælles om forbrugsgebyret. 
 

Gebyrer for helårsboliger, eksempler Gebyrer for helårsboliger, eksempler Gebyrer for helårsboliger, eksempler Gebyrer for helårsboliger, eksempler inkl. grundgebyrerinkl. grundgebyrerinkl. grundgebyrerinkl. grundgebyrer,,,,    
    

 Gebyr for 2016 
 

GGGGebyrer for 2017ebyrer for 2017ebyrer for 2017ebyrer for 2017    

 Kr. inkl. moms 
pr. bolig 

 

Kr. Kr. Kr. Kr. inkl. momsinkl. momsinkl. momsinkl. moms    
pr. boligpr. boligpr. boligpr. bolig    

    
140 liter beholder med ugetømning 
 

2.400 2.4002.4002.4002.400    

140 liter beholder med 14-dagestømning 
 

1.780 1.7801.7801.7801.780    

240 liter beholder med ugetømning 
 

2.684 2.6842.6842.6842.684    

240 liter beholder med 14-dagestøm-
ning 
 

1.922 1.9221.9221.9221.922    

400 liter beholder med ugetømning 
 

3.705 3.7053.7053.7053.705    

400 liter beholder med 14-dagestøm-
ning 
 

2.433 2.4332.4332.4332.433    

600 liter beholder med ugetømning 
med 6 tilknyttede boliger 

1.691 1.6911.6911.6911.691    

600 liter beholder med 14-dagestøm-
ning med 3 tilknyttede boliger 

1.691 1.6911.6911.6911.691    

Undergrundscontainer på 3 m3 i uge-
tømning med 30 boliger tilknyttet 

1.841 1.8411.8411.8411.841    

Undergrundscontainer på 5 m3 i uge-
tømning med 50 boliger tilknyttet 

1.731 1.7311.7311.7311.731    
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Gebyrer for sommerhuse, eksempler Gebyrer for sommerhuse, eksempler Gebyrer for sommerhuse, eksempler Gebyrer for sommerhuse, eksempler inkl. grundgebyrerinkl. grundgebyrerinkl. grundgebyrerinkl. grundgebyrer, , , ,     
    

 Gebyrer for 2016 Gebyrer for 2017Gebyrer for 2017Gebyrer for 2017Gebyrer for 2017    
 
140 liters beholder, 140 liters beholder, 140 liters beholder, 140 liters beholder, sommerhustøm-sommerhustøm-sommerhustøm-sommerhustøm-
ning:ning:ning:ning:    

Kr. inkl. moms 
pr. sommerhus 

 

Kr. inkl. momsKr. inkl. momsKr. inkl. momsKr. inkl. moms    
pr. sommerhuspr. sommerhuspr. sommerhuspr. sommerhus    

    
23 tømninger                       1.593                                                                                          1.593 1.593 1.593 1.593     
30 tømninger                       1.760                                                                                          1.760 1.760 1.760 1.760     
32 tømninger                       1.808                                                                                          1.808 1.808 1.808 1.808     
39 tømninger                       1.975                                                                                          1.975 1.975 1.975 1.975     
52 tømninger                       2.285                                                                                          2.285 2.285 2.285 2.285     
 
240 liters beholder, sommerhustøm-240 liters beholder, sommerhustøm-240 liters beholder, sommerhustøm-240 liters beholder, sommerhustøm-
ning:ning:ning:ning:    

     

23 tømninger                       1.719                                                                                          1.719 1.719 1.719 1.719     
30 tømninger                       1.924                                                                                          1.924 1.924 1.924 1.924     
32 tømninger                       1.983                                                                                          1.983 1.983 1.983 1.983     
39 tømninger                       2.188                                                                                          2.188 2.188 2.188 2.188     
52 tømninger                       2.569                                                                                          2.569 2.569 2.569 2.569     
 
400 liters beholder, sommerhustøm-400 liters beholder, sommerhustøm-400 liters beholder, sommerhustøm-400 liters beholder, sommerhustøm-
ning:ning:ning:ning:    

     

23 tømninger                       2.171                                                                                          2.171 2.171 2.171 2.171     
30 tømninger                       2.513                                                                                          2.513 2.513 2.513 2.513     
32 tømninger                       2.611                                                                                          2.611 2.611 2.611 2.611     
39 tømninger                       2.954                                                                                          2.954 2.954 2.954 2.954     
52 tømninger                       3.590                                                                                          3.590 3.590 3.590 3.590     
    
600/660 liters beholder, sommerhus-600/660 liters beholder, sommerhus-600/660 liters beholder, sommerhus-600/660 liters beholder, sommerhus-
tømning:tømning:tømning:tømning:    

     

23 tømninger                       2.453                                                                                          2.453 2.453 2.453 2.453     
30 tømninger                       2.882                                                                                          2.882 2.882 2.882 2.882     
32 tømninger                       3.004                                                                                          3.004 3.004 3.004 3.004     
39 tømninger                       3.433                                                                                          3.433 3.433 3.433 3.433     
52 tømninger                       4.229                                                                                          4.229 4.229 4.229 4.229     
 
Supplerende tømninger. 
 
For supplerende tømninger samt fast tømning af beholdere 2 gange ugentligt 
fastsættes gebyret pr. tømning på grundlag af gebyret for helårlig ugetømning af 
den pågældende beholdertype delt med 52. 
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1.2.5 Forbrugsgebyr for papir, kommunale institutioner 

Nedenfor er angivet forbrugsgebyr for afhentning af papir hos kommunale insti-
tutioner.  
 

Forbrugsgebyr for papir, virksomhederForbrugsgebyr for papir, virksomhederForbrugsgebyr for papir, virksomhederForbrugsgebyr for papir, virksomheder    
    

 2016 2012012012017777    2012012012017777    
Beholdertype 

 
Kr. ekskl. moms Kr. ekskl. momsKr. ekskl. momsKr. ekskl. momsKr. ekskl. moms    Kr. inkl. momsKr. inkl. momsKr. inkl. momsKr. inkl. moms    

140 liter spand 169,00 169,00 211,25 
240 liter spand 176,00 176,00 220,00 
600 liter minicontainer 541,00 541,00 676,25 

 

1.2.6 Særlige ydelser 

Sæsontømning af restaffald på campingpladser m.v. i 600 liters minicontainere. 
 
Gebyrer for leje og tømning i forbindelse med sæsontømning fastholdes uændret 
i 2016:  
 
 

Sæsontømning af restaffaldSæsontømning af restaffaldSæsontømning af restaffaldSæsontømning af restaffald    
 

 2016 2012012012017777    2012012012017777    
 Kr. ekskl. moms Kr. ekskl. momsKr. ekskl. momsKr. ekskl. momsKr. ekskl. moms    Kr. inkl. momsKr. inkl. momsKr. inkl. momsKr. inkl. moms    
Èngangsgebyr for udbringning 326,00 326,00 407,50 
Månedlig lejepris 35,00 35,00 43,75 
Pris pr. tømning 70,40 72,00 90,00 

 
Foring af minicontainere. 
 
Brugere af 400 og 600 liters minicontainere, der ønsker at få disse foret med 
plastsække, kan vælge dette ved henvendelse til Reno Djurs I/S. Der er 2 metoder 
med 2 priser. 
 

1. Minicontainere fores med plastsække af skraldemanden ved hver tøm-
ning. Tillægspris herfor er 11 kr. ekskl. moms pr. tømning, svarende til 286 
kr. ekskl. moms pr. år ved 14. dages tømning og 572 kr. ekskl. moms pr. år 
ved ugetømning. 
 

2. Minicontainere fores med plastsække af brugeren selv. Ruller med plast-
sække leveres af skraldemanden til brugeren. Der er 52 sække i en rulle – 
det vil sige 2 års forbrug for minicontainere i 14. dages-tømning og et års 
forbrug for minicontainere i ugetømning. Prisen for en rulle med 52 
sække er 360 kr. ekskl. moms. 

 
Vask af beholdere. 
 
Gebyrerne for vask af beholdere fastholdes i 2017 således: 
 
Vask af tohjulet spand: 150 kr. ekskl. moms. 
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Vask af minicontainer: 190 kr. ekskl. moms. 
 
Specialtømning. 
 
De brugere, der ikke kan eller har etableret adgangsforhold, således at entrepre-
nøren kan overholde Arbejdstilsynets krav, skal eventuelt have afhentet affaldet 
som specialafhentning. 
 
Ved specialafhentning skal entreprenøren lade afhentningen foregå med særligt 
materiel/særlige metoder, der kan tilgodese de arbejdsmiljømæssige krav. Entre-
prenøren skal i øvrigt opfylde samme krav, der er gældende ved normalafhent-
ning.  
 
Specialafhentninger afregnes efter særlige enhedspriser afgivet ved licitationen.  
 
 

Tillæg pr. tømning for specialafhentningTillæg pr. tømning for specialafhentningTillæg pr. tømning for specialafhentningTillæg pr. tømning for specialafhentning    
 

 2016 2012012012017777    2012012012017777    
 Kr. pr. tømning 

ekskl. moms 
Kr. pr. tømningKr. pr. tømningKr. pr. tømningKr. pr. tømning    
ekskl. momsekskl. momsekskl. momsekskl. moms    

Kr. pr. tømningKr. pr. tømningKr. pr. tømningKr. pr. tømning    
inkl. momsinkl. momsinkl. momsinkl. moms    

Sæk1 131,00 131,00 163,75 
140 liter spand 157,00 157,00 196,25 
240 liter spand 157,00 157,00 196,25 
400 liter minicontainer 189,00 189,00 236,25 
600 liter minicontainer 189,00 189,00 236,25 

 
 
Salg af udstyr 
 
Private husstande, virksomheder og sommerhuse kan købe affaldsudstyr hos 
Reno Djurs. Priserne, der inkluderer levering på adressen og moms, fastholdes 
som i 2016: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Anvendelse af sæk vi normalt ikke være muligt, men løsningen kan i særlige tilfælde være nød-
vendig. Tillægsprisen foreslås som tillæg til forbrugsgebyret for ordning med tilsvarende tøm-
ningsfrekvens med en 140 liters spand. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at anvende en behol-
der på hjul, og der i stedet kan etableres en ordning med sæk, og hvor adgangsvejene i øvrigt ef-
terlever Arbejdstilsynets krav, opkræves der ikke gebyr for specialafhentning, men gebyr svarende 
til en ordinær ordning med 140 liters beholder med tilsvarende tømningsfrekvens 
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TypeTypeTypeType    
    

Kr. inkl. moms og leveringKr. inkl. moms og leveringKr. inkl. moms og leveringKr. inkl. moms og levering    

 
 

2016 2012012012017777    

140 liters beholder til restaffald eller papir 
 

625 625625625625    

240 liters beholder til restaffald eller pa-
pir 
 

625 625625625625    

400 liters minicontainer til restaffald eller 
papir 

1.700 1.7001.7001.7001.700    

600 liters minicontainer til restaffald eller 
papir 

1.975 1.9751.9751.9751.975    

Køkkenspand, 7 liter 
 

30 30303030    

Køkkenstativ, 2 stk. Maxi 1 eller 1 stk. 
Maxi 2 
 

30 30303030    

Kompostbeholder leveret til f.eks. virk-
somheder og institutioner (inkl. køkken-
spand) 

500 500500500500    
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1.3 Gebyrer for tømningsordning for bundfældningstanke 

Gebyrerne for 2017 fastsættes som følger:  
 

Fast årligt gebyr for tanke op Fast årligt gebyr for tanke op Fast årligt gebyr for tanke op Fast årligt gebyr for tanke op 
2,49 m2,49 m2,49 m2,49 m3333    
    

2016 
(kr. ekskl. 
moms)    

2017201720172017    
(kr. ekskl. (kr. ekskl. (kr. ekskl. (kr. ekskl. 
moms)moms)moms)moms)    

2017201720172017    
(kr. (kr. (kr. (kr. inkl. inkl. inkl. inkl. 
moms)moms)moms)moms)    

Helårshuse 
(tømning 1 gang om året) 

408 408 510,00510,00510,00510,00    

Sommerhuse 
(tømning hvert andet år) 

242 242 302,50302,50302,50302,50    

 
 
TillægsgebyrerTillægsgebyrerTillægsgebyrerTillægsgebyrer    
    

2016 
(kr. ekskl. 
moms)    

2017201720172017    
(kr. ekskl. (kr. ekskl. (kr. ekskl. (kr. ekskl. 
moms)moms)moms)moms)    

2017201720172017    
(kr. inkl. (kr. inkl. (kr. inkl. (kr. inkl. 
moms)moms)moms)moms)    

Tillæg pr. m3 tankvolumen, der 
overstiger 2,49 m3.  
Pr. tømning. 

67 67 83,7583,7583,7583,75    

Tillægsgebyr for tømning lør-
dage, søndage og helligdage. 
Pr. tømning. 

927 927 1.158,751.158,751.158,751.158,75    

Gebyr for forgæves kørsel 
Pr. gang. 

258 258 322,50322,50322,50322,50    

Tillægsgebyr for længde > 75 m 
(pr. påbegyndt 10 m pr. 
adresse) 
Pr. tømning. 

206 206 257,50257,50257,50257,50    

Tillægsgebyr for frilægning af 
dæksler. 
Pr. tømning. 

77 77 96,2596,2596,2596,25    

Tillægsgebyr for fremrykket or-
dinær tømning med slamsuger 
uden for rute samt særlig tøm-
ning udført med slamsuger ef-
ter bestilling af grundejer 

834 834 1.042,501.042,501.042,501.042,50    

 
Eventuelle tillægspriser i forbindelse med den ordinære tømning jf. ovenfor op-
kræves særskilt hos grundejeren af Reno Djurs. 
 
Øvrige ydelser leveret af entreprenøren til grundejeren efter bestilling fra denne, 
opkræves hos grundejeren af entreprenøren. Dette gælder for fremrykket ordinær 
tømning.  
 

  



 11

1.4 Gebyrer for tømningsordning for samletanke i Syddjurs Kommune2 

Nedenstående gebyrer er for 2015. Gebyrerne reguleres med virkning fra 1. januar 
2017 på grundlag af udviklingen i indeks for slamsugning fra september 2015 til 
september 2016. 
 

Gebyrer Gebyrer Gebyrer Gebyrer for 2016for 2016for 2016for 2016    
(kr. (kr. (kr. (kr. inklinklinklinkl. moms). moms). moms). moms)    

Anstillingsgebyr  
(kr. pr. tømning) 

384,84 

Tømnings- og behandlingsgebyr 
(kr. pr. tømt m3) 

139,78 

Tillægspriser:Tillægspriser:Tillægspriser:Tillægspriser:    
    

 

Tillæg for kortvarsling (tømning samme 
dag som bestilling) 
(kr. pr. tømning) 

167,83 

Tillægspris for tømning lørdage, søndage 
og helligdage. 
(kr. pr. tømning) 

428,89 

 

1.5 Gebyrer for tømningsordning for olie- og benzinudskilleranlæg 

Nedenstående gebyrer er for 2016. Gebyrerne reguleres med virkning fra 1. januar 
2017 på grundlag af udviklingen i indeks for dagrenovation og slamsugning fra 
september 2015 til september 2016. 
 

Gebyrer for Gebyrer for Gebyrer for Gebyrer for 2016201620162016    
Bundtømning af olieBundtømning af olieBundtømning af olieBundtømning af olie----    og benzinudskillerog benzinudskillerog benzinudskillerog benzinudskiller 

Udskillers totalvolumen 
 
 
Liter 

Tømningspris 
(kr. pr. tømning ekskl. moms) 

0 – 500  646,98 

Tillægspris pr. efterfølgende 1 m3  446,96 

 
Der afregnes proportionalt i forhold til tillægspriserne pr. efterfølgende m3 ved 
udskillere over 500 liter. 
 
Såfremt ejeren af udskilleranlægget selv efterfylder dette med rent vand ganges 
tømningsprisen med 1,1.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2  Ordningen er igangsat i Syddjurs Kommune i 2007. Ordningen omfatter ikke Norddjurs 

Kommune. 
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GebyrerGebyrerGebyrerGebyrer    for 2016for 2016for 2016for 2016    
Toptømning af olieToptømning af olieToptømning af olieToptømning af olie----    og benzinudskillerog benzinudskillerog benzinudskillerog benzinudskiller 

Udskillers totalvolumen 
 
 
Liter 

Tømningspris 
(kr. pr. tømning ekskl. moms) 

0 – 500  446,96 

Tillægspris pr. efterfølgende 1 m3  446,96 

 
Der afregnes proportionalt i forhold til tillægspriserne pr. efterfølgende m3 ved 
udskillere over 500 liter. 
 
Såfremt ejeren af udskilleranlægget selv efterfylder dette med rent vand ganges 
tømningsprisen med 1,1. 
 

Gebyrer for 2016Gebyrer for 2016Gebyrer for 2016Gebyrer for 2016    
Tømning af sandTømning af sandTømning af sandTømning af sand----    eller slamfangeller slamfangeller slamfangeller slamfang 

Udskillers totalvolumen 
 
 
Liter 

Tømningspris 
(kr. pr. tømning ekskl. moms) 

0 – 1.000 700,87 

Tillægspris pr. efterfølgende 1 m3  357,76 

Pris for tømning af sandfang i forbin-
delse med tømning af olie- og benzinud-
skiller pr. m3 

357,76 

 
Der afregnes proportionalt i forhold til tillægspriserne pr. efterfølgende m3 ved 
udskillere over 1.000 liter. 
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1.6 Gebyrer for tømningsordning for fedtudskilleranlæg 

Nedenstående gebyrer er for 2016. Gebyrerne reguleres med virkning fra 1. januar 
2017 på grundlag af udviklingen i indeks for dagrenovation og slamsugning fra 
september 2015 til september 2016. 
 

Gebyrer for 2016Gebyrer for 2016Gebyrer for 2016Gebyrer for 2016    
Bundtømning af fedtudskillerBundtømning af fedtudskillerBundtømning af fedtudskillerBundtømning af fedtudskiller 

Udskillers totalvolumen 
 
 
Liter 

Tømningspris 
(kr. pr. tømning ekskl. moms) 

0 – 500  377,43 

Tillægspris pr. efterfølgende 1 m3  100,01 

Pris for tømning af sandfang i forbin-
delse med bundtømning af fedtudskiller 
pr. m3 

700,87 

 
 
Der afregnes proportionalt i forhold til tillægspriserne pr. efterfølgende m3 ved 
udskillere over 500 liter. 
 
Såfremt ejeren af udskilleranlægget selv efterfylder dette med rent vand kan 
tømningsprisen ganges med 1,1. 
 

1.7 Gebyrer for indsamlingsordning for klinisk risikoaffald 

Nedenstående gebyrer er for 2016. Gebyrerne reguleres med virkning fra 1. januar 
2017 på grundlag af udviklingen i indeks for dagrenovation og slamsugning fra 
september 2015 til september 2016. 
  

Gebyrer for afhentning af klinisk risikoaffald. Gebyrer for afhentning af klinisk risikoaffald. Gebyrer for afhentning af klinisk risikoaffald. Gebyrer for afhentning af klinisk risikoaffald.     
Gebyret dækker rådgivning, udlevering af klarGebyret dækker rådgivning, udlevering af klarGebyret dækker rådgivning, udlevering af klarGebyret dækker rådgivning, udlevering af klargjort emballage, afhentning og gjort emballage, afhentning og gjort emballage, afhentning og gjort emballage, afhentning og 

behandling.behandling.behandling.behandling.    
 Emballagetype Kr. pr. tømning 

ekskl. moms 
1 450 liter papcontainer 398,30 
2 112 liter plastforet papcontainer 164,60 
3 50 liter plastforet papcontainer 141,60 
4 30 liter plastboks 220,00 
5 2 til 5 liter kanylebokse 128,40 
6 6 til 10 liter kanylebokse 150,90 
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Gebyrer for afhentning af vævsaffald. Gebyrer for afhentning af vævsaffald. Gebyrer for afhentning af vævsaffald. Gebyrer for afhentning af vævsaffald.     
Gebyret dækker rådgivning, udlevering af klargjort emballage og afhentning. Gebyret dækker rådgivning, udlevering af klargjort emballage og afhentning. Gebyret dækker rådgivning, udlevering af klargjort emballage og afhentning. Gebyret dækker rådgivning, udlevering af klargjort emballage og afhentning. 

Behandling afregnes efter vægt jf. nedenfor.Behandling afregnes efter vægt jf. nedenfor.Behandling afregnes efter vægt jf. nedenfor.Behandling afregnes efter vægt jf. nedenfor.    
 Emballagetype Kr. pr. tømning 

ekskl. moms 
1 30 liter plastboks 200,20 
2 60 liter plastboks 241,10 

 
 

Øvrige gebyrerØvrige gebyrerØvrige gebyrerØvrige gebyrer    
    

Behandlingspris for vævsaffald 6,80 kr. pr. kg ekskl. moms 
 

Tillæg til ovenstående priser for afhent-
ning efter bestilling udenfor planlagt af-
hentning (tilkaldegebyr) 

 
208,20 kr. ekskl. moms 

Pris for forgæves kørsel  100,70 kr. ekskl. moms 
 

 

1.8 Særgebyr 

Ekstraomkostninger, som måtte påføres Reno Djurs I/S af den enkelte affalds-
producent som følge af ukorrekte sortering, eller ekstraomkostninger til afhent-
ning af affald fra borgere, grundejere eller virksomheder, kan opkræves hos den 
pågældende borger, grundejer eller virksomhed. 

 


