
SOMMERHUSE
Affaldsprisen er sammensat af to gebyrer.

Grundgebyret fastsættes som udgangspunkt 
ud fra ejendommens BBR-oplysninger. Hvis 
sommer huset benyttes hele året, betales 
grundgebyr som en almindelig enfamiliebolig. 
Grundgebyret dækker brug af genbrugspladser, 
indsamling af storskrald, haveaffald, miljøfarligt 
affald samt administration af affaldsordninger.

Beholdergebyret dækker indsamling af rest- og 
bioaf fald samt genanvendeligt affald: glas, metal, 
plast og papir. Prisen er afhængig af tømmefre-
kvens og beholderens størrelse.

Alle priser er inkl. moms.

Priser for tømning
I perioden fra ugen før påskeferien til uge 43 
tømmes rest- og bioaffald hver uge eller hver 
2. uge, og de genanvendelige materialer hver 8.
uge. Resten af året tømmes rest- og bioaffald
hver 4. uge og de genanvendelige materialer
hver 12. uge.

Beholder
type Tømme frekvens Kr./år

2 stk. 240 L 
todelt 
beholder

Hver 8. uge (sommer) 
Hver 12. uge (vinter) 527,50

2 stk. 370 L 
todelt 
beholder

Hver 8. uge (sommer) 
Hver 12. uge (vinter) 675,00

GENANVENDELIGT AFFALD

Beholder
type Tømmefrekvens Kr./år

1 stk. 240 L 
todelt 
beholder

Hver 2. uge (sommer) 
Hver 4. uge (vinter) 430,00

1 stk. 370 L 
todelt 
beholder

Hver 2. uge (sommer) 
Hver 4. uge (vinter) 538,75

REST OG BIOAFFALD 

Eksempel: Standardløsning for 
sommerhuse

Gebyr og 
beholdertype

Tømme
frekvens Kr./år

Grundgebyr 802,50

Rest- og bioaffald: 
1 stk. 240 L 
todelt beholder

Hver 2. uge 430,00

Genanvendeligt 
affald: 2 stk. 240 L 
todelte beholdere

Hver 8. uge 527,50

AFFALDSPRIS I ALT 1.760,00
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SERVICEYDELSER TIL 
SOMMERHUSE
Ekstra tømning
Du kan bestille en ekstra tømning af dine behol-
dere, hvis du har behov for det. Kontakt os på  
70 20 20 66 eller fors@fors.dk. Ekstra tømning 
foretages som regel den efterfølgende hverdag.

Mærkat til ekstra sæk Kr./stk.

Køb og levering af mærkater 
til ekstra sække 62,50

Har du en gang imellem mere restaffald, end 
der er plads til i beholderen, kan du bestille et 
mærkat til at sætte på en ekstra sæk. Sækken 
må højst veje 15 kg.

Ring eller skriv til os på 70 20 20 66 eller 
fors@fors.dk og få tilsendt mærkatet.

Sækken med mærkatet sættes ved siden  
af beholderen med rest- og bioaffald, så 
mærkatet er synligt. Sækken tages med, 
næste gang vi henter dit rest- og bioaffald.

RESTAFFALD  MÆRKAT TIL EKSTRA SÆK REST OG BIOAFFALD  SÆKKETØMNING

REST OG BIOAFFALD  EKSTRA TØMNING GENANVENDELIGT AFFALD  EKSTRA TØMNING

Beholdertype Kr./
tømning

240 L beholder til rest- og 
bioaffald 356,25

370 L beholder til rest- og 
bioaffald 358,75

Ekstra tømning Kr./
tømning

240 L beholder til genanvendeligt 
affald 353,75

370 L beholder til genanvendeligt 
affald 356,75

Sækketømning (150 L sæk) Kr./stk.

Hver 2. uge (sommer) 
Hver 4. uge (vinter) 2.186,25

Har du sækkestativ?
Enkelte ejendomme har sække-
stativer, fordi der er problemer med 
adgangsvejen. Hvis du ejer en ejen-
dom med sækkestativ, er du vel-
kommen til at kontakte os, så vi kan 
hjælpe med at finde en løsning, så  
du eventuelt kan overgå til beholdere 
på hjul.
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Ændring  Beholder Kr./stk.

Ændring af tømmefrekvens eller 
standplads pr. beholder 125,00

Ændring af tømmefrekvens eller 
standplads pr. beholder inden for 
12 måneder

375,00

Ændring af beholderens 
placering eller tømme-
frekvens
Du kan ændre, hvor vi henter dine beholdere, 
og hvor ofte vi skal tømme dine beholdere. Hvis 
du ændrer på dette mere end en gang om året, 
opkræver vi et højere gebyr.

Tillæg for lang adgangsvej
Det koster et gebyr pr. beholder, hvis skralde-
manden skal hente dem op til 45 meter inde på 
grunden. Alle tre beholdere skal stå samlet.

Tømmefrekvens Kr./år/
beholder

Hver 2. uge (sommer) 
Hver 4. uge (vinter) 127,50

Tømmefrekvens Kr./år/
beholder

Hver 8. uge (sommer) 
Hver 12. uge (vinter) 62,50

GENANVENDELIGT AFFALD
Afhentning op til 45 meter fra skel 

REST OG BIOAFFALD
Afhentning op til 45 meter fra skel 

Samlet pris for afhentning af alle tre 
beholdere max 45 meter inde på grunden: 
252,50 kr.
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Beholdertype Kr./stk.

Køb og levering af 240 L beholder 718,75

Køb og levering af 370 L beholder 718,75

Køb og levering af beholdere

240 L 370 L
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KOLONIHAVER OG 
HAVEFORENINGER
Affaldsprisen er sammensat af to gebyrer.

Kolonihaver og haveforeninger betaler et admi
nistrationsgebyr pr. havelod.

Beholder type Tømme
frekvens Kr./år

400 L beholder Hver 8. uge 318,75

660 L beholder Hver 8. uge 350,00

770 L beholder Hver 8. uge 363,75

GENANVENDELIGT AFFALD 

Beholdertype Tømme
frekvens Kr./år

240 L beholder Hver uge 1.003,75

240 L beholder Hver 2. uge 372,50

370 L beholder Hver uge 1.325,00

370 L beholder Hver 2. uge 467,50

400 L beholder Hver uge 1.500,00

400 L beholder Hver 2. uge 620,00

660 L beholder Hver uge 1.620,00

660 L beholder Hver 2. uge 680,00

770 L beholder Hver uge 1.671,25

770 L beholder Hver 2. uge 705,00

RESTAFFALD 

Beholder type Tømme
frekvens Kr./år

240 L beholder Hver uge 1.003,75

240 L beholder Hver 2. uge 372,50

Beholdergebyret dækkes indsamling af rest- og 
bioaffald samt genanvendeligt affald: glas, metal, 
plast og papir.
Alle priser er inkl. moms.

Der tømmes affald i kolonihaver i perioden 1. april – 30. 
september.

BIOAFFALD

Gebyrtype Kr./år

Fast gebyr pr. havelod 62,50
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