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Oplæg til nye takstprincipper for dagrenovation og boligbidrag. 

Det følgende er en kort beskrivelse af principperne for fastlæggelse af de vigtigste takster for 

dagrenovation og boligbidrag i forbindelse med de nye affaldsordninger.  

Principperne fokuserer på at beregne takster, som både giver et retvisende billede af den enkelte kundes 

behov for affaldshåndtering og samtidig giver incitament til at sortere så meget som muligt til 

genanvendelse. 

Takster for afhentning af dagrenovation. 

Prisen for energifraktionerne (mad- og restaffald) afhænger af beholderens størrelse, mens prisen for 

ressourcebeholdere (pap/papir og glas/metal) bliver uafhængig af beholderens størrelse. Det vil sige, at 

man kan øge kapaciteten til genanvendelige materialer omkostningsfrit. 

Taksterne for dagrenovation vil afhænge af hvilken type løsning, der er tale om. 

- Enkeltløsning 

Alle får som minimum en løsning med 2 stk. 240 liters opdelte spande til de fire fraktioner. 

Prisen er fast for den samlede løsning, og man kan ikke fravælge den ene spand. 

Hvis en familie ønsker at øge kapaciteten, betaler man kun for øget kapacitet på energispande 

(incitament til sortering).  

Sommerhuse afregnes efter samme princip – dog baseret på færre årlige tømninger. 

 

- Sækkeløsning i indre by 

Der gives dispensation til sækkeløsning, hvor der udleveres sække til alle fire fraktioner. 

Dispensation gives kun til ejendomme, hvor det ikke er muligt at transportere en spand ud til skel 

(f.eks. byhus, hvor affaldet skal ind gennem huset).  

Sækkeløsningen koster det samme som enkeltløsning.  

 

- Fællesløsning 

Fællesløsninger findes, hvor flere husstande er fælles om affaldsbeholdere. Det vil sige 

boligforeninger, andelsboligforeninger, grundejerforeninger eller to eller flere naboer, som bliver 

enige om at dele ordning. 

Der betales én fast takst pr. husstand (VA sikrer tilstrækkelig kapacitet - forudsat korrekt sortering). 

Taksten varierer afhængigt af antallet af tilmeldte husstande f.eks. 2-5 husstande, 6-25, +26 

husstande. Trinene i taksterne ligger endnu ikke fast – VA er i færd med at teste princippet. 

Taksten fastlægges på baggrund af antal tilmeldte boliger på afhentningsadressen. 

 

- Nedgravede løsninger.  

Flere boligselskaber ønsker at etablere løsninger med nedgravede beholdere. Her vil taksten blive 

opgjort enten som en årlig omkostning med faste tømningsdage eller med tømning efter behov. 

Dette vil afhænge af udbuddet på tømningen, som igangsættes i marts 2020. 

 

- Kommunale institutioner og erhverv 

Disse betaler de beregnede tømningspris pr. beholder pr. år. 

En del kommunale institutioner vil have behov for større beholdere samt et mere fleksibelt 
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tømningsmønster. Disse takster vil blive beregnet særskilt. 

 

- Blandet bolig / erhverv. 

I dag kan erhvervsdrivende, der har erhverv på egen adresse, få dispensation fra den kommunale 

affaldsordning og få afhentet restaffald af en privat renovatør. Fremover er der ingen dispensation 

for blandet bolig/erhverv, da der skal indsamles husholdningsaffald i de fire fraktioner.  

 

Prisen for standardløsningen for en familie. 

En standardløsning for en familie består af to 240 liter to-kammerspande. 

De foreløbige beregninger af takster viser følgende relation mellem de nuværende priser og de fremtidige.  

Nedenstående prisindikationer er ikke endelige, og der tages derfor forbehold for, at ændringer kan 

forekomme. 

Bemærk at indkøb og forrentning af affaldsbeholdere er indregnet i de nye takster, da Vand og affald ejer 

de nye spande, til forskel fra den nuværende løsning, hvor kunderne selv ejer dem.   

De fire størrelse af nuværende beholderløsning vil alle blive erstattet af 2 stk. 240 liter to-kammerspande 

og koster derfor det samme i den nye ordning. 

Nuværende beholder Nuværende pris Prisindikation for ny ordning 

110 liter sæk 1.060 kr. *      1 563 kr. 

140 liter spand 1.200 kr. 1 563 kr. 
190 liter spand 1.350 kr. 1 563 kr. 

240 liter spand 1.515 kr. 1 563 kr. 
Priser er inkl. moms. 

 

* Med de nye ordninger e det muligt at etablere fælles løsninger for to eller flere husstande, som beslutter 

at dele affaldsbeholdere. Denne ordning er uafhængig af ejerform. En fællesløsning vil medføre en 

prisreduktion på ca. 30% pr husstand i forhold til en standardløsning med to to-kammerspande.  

Boligbidrag 

Boligbidraget, som dækker indsamling med genbrugsbilen, genbrugspladserne og administration vil være 

påvirket af følgende ændringer.  

Boligbidraget differentieres mere end i dag, så parcelhus/rækkehus betaler fuldt boligbidrag og andre 

boligtyper et reduceret boligbidrag:  

- Parcelhus/rækkehus 

- Etageejendomme  

- Ældre/ungdomsboliger 

- Sommerhus  
- Kolonihave  

- Værelse   

Genbrugsbilen (nuværende storskraldsbil) får færre fraktioner (småt pap, papir, glas og småt metal).  

Til gengæld tilføjes indsamling af farligt affald i røde kasser, en ordning, som er obligatorisk. Denne ordning 

er relativt omkostningstung. 

Miljøstationerne nedlægges, da papir og glas bliver indsamlet ved husstandene.  
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Ordningen for haveaffald, som i dag er en del af storskraldsordningen, bliver i fremtiden en selvstændig 

abonnementsordning. 

 

Det endelige niveau på boligbidraget kan endnu ikke beregnes, da budgettet for en stor del ikke er kendt 

endnu. 
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