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Gebyrblad 2019

Du skal som borger eller grundejer meddele Affald og
Genbrug, hvis der sker ændringer, der kan medføre
en regulering af det pålagte gebyr ved forøget eller
reduceret affaldsmængde.

Gebyrbladet giver dig et indblik i, hvordan det
renovationsgebyr, som betales sammen med de
kommunale ejendomsskatter, er fordelt procentvis på
de forskellige affaldsordninger.

Selv om afhentningen af restaffald, eller de øvrige
affaldsordninger, er uregelmæssige eller helt
udebliver, kan der ikke ske reduktion af
renovationsgebyret.

Gebyret (2.850,00 kr. inkl. moms) er for afhentning af
1 affaldssæk til restaffald på 150 liter eller tømning af
1 beholder på 140 liter. 150 liter er mindste
beregningstakst. Udover 1 ugentlig afhentning af
restaffald omfatter gebyret afhentning af haveaffald
og storskrald til genbrug skiftevis hver 2. uge, samt
fri
benyttelse
af
genbrugsstationen,
genbrugsbeholdere samt genbrugskuber (se tabel
1).

Ordning

Budget 2019 %fordeling

Restaffald

29

Haveaffald

6

Storskrald

7

De 2.850,00 kr. inkl. moms er mindste
beregningstakst.
Større
mængder
betales
forholdsmæssigt efter literpris. F.eks. koster en 660
liters container 12.540,00 kr. inkl. moms.

Plast og metal

4

Farligt affald

3

Genbrugsstation

24

Køber og sælger må selv foretage indbyrdes
afregning i forbindelse med refusionsopgørelsen.

Papir, pap og glas

6

Planlægning, adm., m.v.

21

Ændringer i antal beholdere/containere
reguleret på næste års ejendomsskattebillet.

I alt

bliver

I tilfælde af lejlighedsvis større behov for afhentning
af dagrenovation kan ekstra sække købes for 60,00
kr. inkl. moms pr. stk. hos renovatøren:
Remondis A/S,
tlf. 43 48 92 58.
E-mail: gentofte@remondis.dk

100

Tabel 1. Tabellen viser, hvor stor en andel af det samlede
gebyr, der opkræves til dækning af omkostningerne på de
forskellige affaldsordninger samt administration. Figuren
nedenfor afbilleder denne fordeling grafisk.

Budget 2019 %-fordeling
Planlægning, adm.
m.v.
21%

Restaffald
29%

Papir, pap og glas
6%
Haveaffald
6%
Genbrugsstation
24%

Storskrald 7%

Restaffald

Farligt affald
Plast og Metal…
3%
Haveaffald
Storskrald

Plast og Metal

Farligt affald

Papir, pap og glas

Planlægning, adm. m.v.

Genbrugsstation

2

