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PRISER FOR AFFALD

ERHVERV

Alle priser er oplyst i kr. og ekskl. 25 % moms.
Sendes ud en gang om året med betaling i marts.
Erhvervsaffaldsgebyr, adm. 2017 ekskl. moms
Virksomhedstype
Alle gebyrpligtige virksomheder

Pris
353,00

Beholdergebyr (erhverv)
Beholdertyper

Pris

190 l rest + 140 l bio*

1.160,00

240 l rest + 140 l bio*

1.200,00

190 l rest*

740,00

240 l rest*

780,00

400 l bio*

1.100,00

660 l rest*

1.104,00

2,5 m3 nedgravet *

5.396,00

3 m3 nedgravet *

5.680,00

3,5 m3 nedgravet *

6.000,00

4 m3 nedgravet *

6.240,00

4 m3 (2 x 2 m3) nedgravet *
5 m3 nedgravet *

10.088,00
6.808,00

5 m3 (2 x 2,5 m3) nedgravet *

10.656,00

5 m3 (3,5 x 1,5 m3) nedgravet *

10.656,00

125 l sæk (usorteret i særlige ejendomme)**

1.160,00

400 l container (usorteret)

1.852,00
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Beholdertyper

Pris

600 l container (usorteret) (udfases)

2.264,00

660 l container (usorteret)

2.332,00

770 l container (usorteret) (udfases)

2.552,00

800 l container (usorteret) (udfases)

2.676,00

4,5 m3 vip (usorteret)

10.880,00

6 m3 vip (usorteret)

12.640,00

8 m3 vip (usorteret)

14.960,00

10 m3 vip (usorteret)

17.360,00

Ekstra sæk (usorteret)

28,00

Særgebyr, tillæg pr. afhentning

16,00

Sommertømning 140 ltr. madaffald pr. måned***

120,00

Sommertømning 400 ltr. madaffald pr. måned***

140,00

(*)		 Beholderne tømmes hver 2. uge, hhv. restaffald og madaffald på skift hver 2. uge
(**)		 Kun efter aftale med Affaldskontoret
(***) Tilmelding til sommertømning skal ske i henhold til gældende affaldsregulativ

GENBRUGSPLADSEN - BESTILLES PÅ VESTFOR.DK
Engangsbillet (priser er ekskl. moms)
Virksomhedstype
Alle virksomheds-kategorier

Personbil

Kassebil

Ladvogn

(kr./besøg)

(kr./besøg)

(kr./besøg)

100,00

150,00

200,00
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Årskort (priser er ekskl. moms)
Virksomhedskategori jf. CVR
Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgart-

Personbil

Kassebil

Ladvogn

(kr./bil/ år)

(kr./bil/ år)

(kr./bil/ år)

5.500,00

8.700,00

13.500,00

3.000,00

4.800,00

7.400,00

5.900,00

11.400,00

nere* der overvejende afleverer erhvervsaffald
Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt
anlægsgartnere*
Liberalt erhverv og tilsvarende**

800,00

(0-2 ansatte)
Max. 8 besøg pr. år
Øvrige virksomheder end de ovennævnte***

3.200,00

(*) 		 Ved "bygge- og anlægshåndværkere" forstås her: Blikkenslagere, brolæggere, elektrikere, glarmestre, gulvlæggere, malere, maskinsnedkere, murer, snedkere, stenhuggere og tømrere samt andre
virksomheder, der udfører tilsvarende arbejde. Andre håndværkere hører til kategorien "Øvrige"
(**) 		 Ved "liberalt erhverv og tilsvarende" forstås her salg af serviceydelser som f.eks.: dyrlæge, læge,
fysioterapeut, kiropraktor, tandlæge, psykologer, advokater, landinspektører, revisorer, ejendomsmæglere, translatører, arkitekter, rådgivere, undervisere, instruktører.
(***) Øvrige virksomheder er bl.a. produktionsvirksomheder, virksomheder der transporterer, opbevarer, bearbejder eller sælger produkter samt servicevirksomheder som f.eks.: fremstillingsvirksomheder, lagervirksomhed, transport, gartnerier, engroshandel, detailhandel, autoværksteder, rengøring, landbrug, fiskeri.
(samt "Liberalt erhverv og tilsvarende" med 3 eller flere ansatte)
(samt "Liberalt erhverv og tilsvarende" som har brug for mere end 8 besøg pr. år)
(samt andre håndværksvirksomheder end bygge- og anlægshåndværkere)

Gebyrer

Pris

Rykkergebyrer pr. gang (momsfrit)

100,00

Gebyr for betalingsaftale pr aftale

100,00

Gebyr for papirfaktura
Renter

36,00
Følger nationalbankens udlånsrente på +8
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