Takster for affaldsordning 2021
I denne oversigt over taksterne for affaldsordningen, kan du læse om følgende:
1. Generel information om taksterne
2. Tabeloversigter over takster
3. Ofte stillede spørgsmål
1. Generel information om taksterne
Affaldstaksterne er opdelt i fem dele:
-

Grundgebyr: Dækker affaldsordningens administrative omkostninger. Dette er et fast beløb, som
betales af alle.
Genbrugsstation: Dækker omkostningerne til genbrugspladserne. Ordningen er obligatorisk, og du
skal derfor betale gebyret uanset om du benytter dig af genbrugspladserne eller ej.

-

Haveaffald: Dækker omkostningerne til haveaffaldsordningen. Ordningen er obligatorisk, og du skal
derfor betale gebyret uanset om du benytter dig af ordningen eller ej.

-

Genanvendeligt: Dækker omkostningerne for de genanvendelige ordninger, plast, metal, papir og glas.
Dette er et fast beløb, som betales af alle – uanset hvor mange beholdere, du har til de genanvendelige
ordninger. Du skal derfor ikke betale mere end din nabo, hvis du fx har behov for en større eller ekstra
beholder til plast.
Rest/mad: Dækker omkostningerne til rest- og madaffaldet. Dette beløb ændrer sig alt efter,
hvor mange og hvor store beholdere du har til dit rest- og madaffald. Har du en beholder til rest- og
madaffald på 370 liter, betaler du derfor mere end dem, der har en beholder på 240 liter.

-

Årlig pris for standardsæt:
I 2021 er den årlige takst for et standardsæt 3.303 kr. Et standardsæt består af tre beholdere: 240 l rest/mad, 240
l plast/metal og 240 l papir/glas. Deler du beholdere med andre, vil du også blive opkrævet som om, at du har et
standardsæt.
Indsamling af affald er brugerfinansieret, hvilket betyder, at brugerne af ordningen skal dække de udgifter, Stevns
Kommune har. Det er derfor også forklaringen på, at den nye affaldsordning er dyrere end den gamle
affaldsordning (før 1/5-2020). Taksterne for affaldsordningen i 2021 er dog uændrede ift. 2020 (efter 1/5-2020).
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2. Tabeloversigter over takster
I disse to tabeller kan du se de årlige takster for 2021. Taksterne i 2021 er de samme som i 2020. Tabel 1 viser
taksterne for faste ydelser, som alle opkræves, mens tabel 2 viser taksterne for engangsydelser, som fx
ekstratømning, ombytning osv.
Tabel 1: Faste ydelser
Taksttyper
Faste takster (du opkræves
alle fire takster)

Grundgebyr

Takst 2021 (DKK)
194

Genanvendelige ordninger (Papir, 686
Plast, Metal og Glas)

Variable takster pr. beholder
(du opkræves kun for de
beholdere, du har*)

*Hvis du har fællesbeholdere,
opkræves du for en 240 l
rest/mad

Genbrugsstation

1.034

Haveaffald

145

240 L rest/mad

1.244

240 L rest

1.244

240 L mad

1.244

370 L rest/mad

1.461

370 L rest

1.461

660 l rest, 14. dags tømning

1.989

660 l rest, ugetømning

1.989

Tabel 2: Engangsydelser
Taksttyper

Takst 2021 (DKK)

Ombytningsgebyr pr. beholder

800 (ombytning til 240 l)
1.000 (ombytning til 370 l)
1.500 (ombytning til 660 l)

Hjemtagningsgebyr pr. beholder

400

Udbringningsgebyr pr. beholder

Samme som ombytningsgebyr

Ekstra tømning pr. beholder

250 kr./240 l
275 kr./370 l
313 kr./660 l

Ekstrasække (5 stk)

400

Erstatning af beholder
pr.beholder

800 kr./240 l
1.000 kr./370 l
1.500 kr./660 l
1.500 kr./660 l papirindkast
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3. Ofte stillede spørgsmål
Nedenfor har vi givet svar på nogle af hyppigst stillede spørgsmål fra borgere i Stevns Kommune.
Hvad koster et standardbeholdersæt?
Taksten for et standardsæt er 3303 kr./år i 2021. Se punkt 1, ”Generel information om taksterne” for en uddybning
af hvad taksterne dækker.
Hvor meget skal jeg betale hvis jeg har en 370 liter rest/mad beholder?
Taksten for en 370 liter beholder til rest- og madaffald er 1.461 kr. årligt. Derfor skal du i alt betale 3.520 kr.
årligt, hvis du har en 370 liter rest/mad beholder.
Skal jeg betale mere hvis jeg har en større plast, metal, papir eller glas beholder?
Nej. Du betaler det samme beløb uanset antal eller størrelse af beholdere til disse fire affaldstyper.
Jeg deler affaldsbeholder med min nabo, eller jeg har en fællesløsning, hvor meget skal jeg betale?
Du skal som udgangspunkt betale som om, at du har et standardsæt. Dvs. 3303 kr. i alt i 2021.
Jeg vil gerne have hjemtaget en eller flere beholdere
Du kan kun få hjemtaget beholdere, hvis du stadig har adgang til at kunne komme af med alle seks affaldstyper
ved din bolig. Taksten for en hjemtagning kan du se i Tabel 2: Engangsydelser.
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