
1

Affaldsgebyrer 
2022
Taksterne tillægges med virkning  
fra 1. januar 2022 ikke moms, jf. 
Landsskatte rettens afgørelse af 21. 
oktober2020(SKM2020.459.LSR).

I 2022 opkræves følgende 
affaldsgebyrer:
• Etrestaffaldsgebyr,somdækker

kommunensomkostningertila ent
ningafrestaffaldfraejendommene.

• Etmadaffaldsgebyr,somdækkeraf
hentningogbehandlingafmadaffald,
og som opkræves hos ejendomme, 
der har adgang til ordningen.

• Etordningsgebyr,somdækker
a entningogbehandlingafde
genanvendeligeaffaldsfraktioner, 
og som opkræves hos alle 
 boligejendomme.

Opkrævning for den faktiske volumen for 660 liter beholdere
Forvaltningensleverandøraf4-hjuledebeholderetilrestaffaldharienårrække
leveret600literbeholderemedetfaktiskrumindholdpå660liter.

Viharderforløbendeudskistet600literbeholdernepåejendommenetilde
 nuværende 660 liter beholdere.

Fra2022bliverrestaffaldsgebyretfordennetypeaffaldsbeholderederforberegnet
pågrundlagaf660literpr.beholder.

Ejendomme med én bolig, f.eks. villaer og rækkehuse, betaler som udgangspunkt 
restaffaldsgebyriforholdtilbeholderstørrelsentilrestaffald(140liter,180liter, 
190literog240liter).Derudoverbetalesetmadaffaldsgebyrpr.ugentligtømning
ogétordningsgebyr.

Ejendommemedtoellerflereboligerbetalerrestaffaldsgebyr,madaffaldsgebyr
ogordningsgebyr.

Madaffaldsgebyretberegnesesterantalugentligetømningerogantalboligenheder,
dererregistreretiBygnings-ogBoligregistret(BBR)påkørselstidspunktetforejen
domsskattebilletten.Ordningsgebyretberegnesesterantalboligenheder.

Gebyrerneopkrævesoverejendomsskattebilletten.

GEBYR FOR RESTAFFALD OG MADAFFALD

Med virkning pr. 1. januar 2022 tillægges taksterne ikke moms

Villaer og rækkehuse med én bolig  

1boligmedoptil140litertilrestaffald  2.250,00kr.
1boligmed141-239litertilrestaffald  2.750,00kr.
1boligmed240litertilrestaffald  3.200,00kr.
1boligmedmereend240liter,pr.literudover240liter  16,00kr.

Gebyrformadaffaldpr.boligenhedogpr.ugentligtømning  340,00kr.

Ejendomme med to eller flere boliger.
Iejendommemedtoellerflereboligenhederberegnesrestaffaldsgebyretpå
grundlagafdenugentligetømningsvolumentilrestaffald.Takstena ængeraf,
hvilketaffaldssystemdererpåejendommen.

Affaldssystem    Gebyr pr. liter

Beholdere   6,70kr.
Containeremed/udenkomprimering   3,00kr.
Mobilsug   5,90kr.

Gebyrformadaffaldpr.boligenhedogpr.ugentligtømning  340,00kr.

Containere dækker både over vip-containere, ophaler-containere og nedgravet materiel.

Beregningsfaktor for mobilsug: 0,8 og for komprimeret affald: 2,5.
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Sådan udregnes restaffaldsgebyret for etageejendomme 
(regneeksempel):
F.eks.  beregnes en ejendom med tre stk. 660 liter beholdere 
tilrestaffald,somtømmestogangepr.ugesåledes:

3x660x2=3.960literx6,70kr.=26.532,00kr.

Ejendomme uden boligenheder

Restaffaldsgebyrpr.literugentlig 
tømningsvolumen 8,50kr.
Madaffaldsgebyrpr.erhvervsenhed 
ogpr.ugentligtømning 400,00kr.

Dukanlæsemereom,hvadgebyrernedækker,påbagsiden
afejendomsskattebillettenogpåwww.kk.dk/affald, hvor du 
ogsåfindermereinformationomaffald.

GEBYR FOR GENANVENDELSESORDNINGER 

Gebyretberegnesesterenfasttakstpr.boligenhed,uanset
størrelse,ogopkræveshosalleejendomstyper
Takstpr.boligenhed 1.368,00kr.

Gebyret dækker storskrald, haveaffald, elektronik, papir, pap, glas, plast, 

metal, mad- og drikke kartoner, farligt affald, tekstil og genbrugsstationer.

UDSKIFTNING AF BEHOLDERE/ÆNDRING  
AF  BEHOLDERSTØRRELSE

Ændring i beholderantal og/eller størrelse samt ændring i 
antaltømningerpr.ugeiløbetafåretfårførstbetydningfor
beregningenafgebyretfordetfølgendeår.

Ejendomme med én bolig kan vælge mellem beholder
størrelserne140liter,190literog240litertilrestaffald.

Ejendomme med én bolig og med beholderkapacitet til rest
affaldpåmereend240literopkræves16,00kr.pr.ekstraliter.

Vedgentagneoverfyldningerkangrundejerblivepålagten
størrebeholderellerfleretømningerpr.uge.

Ønske om ændring af kapaciteten skal altid ske ved henvend
elseviaselvbetjeningsmoduletNemAffaldsservice.

SELVBETJENING PÅ NEM AFFALDSSERVICE

NemAffaldsserviceerKøbenhavnsKommunesdigitale
 selvbetjeningsløsning.

DufinderNemAffaldsservicepåwww.kk.dk/affald , hvor du 
kan foretage bestillinger, rette henvendelse om ændringer og 
givebeskedomuregelmæssighederiaffaldsa entningen.Du
kanogsåsedatoernefortømning,stillespørgsmåltilbetaling
og tilmelde dig smsservice.

HenvendelsevedrørendeaffaldsgebyrernekanskeviaNem
Affaldsserviceellerpr.e-mailtil:kundeteam.affald@tmf.kk.dk

ERHVERV

Erhverv i blandede bolig- og erhvervsejendomme
Erhvervenesbenyttelseafrestaffalds-ogmadaffaldsordningen
indgåriejendommensaffaldsgebyrogopkræveshosgrund
ejerenoverejendomsskattebilletten.Erhvervkanbenytte
ejendommens beholdere til de genanvendelige ordninger i et 
omfangsvarendetilaffaldsmængdernefraenhusholdning.

Det skal bemærkes, at virksomheder kun må benytte ejen-
dommens restaffalds- og madaffaldsordning, hvis grundejer-
en og virksomheden har en astale herom.

Grundejer opkræves for ejendommens samlede kapacitet 
tilrestaffaldogmadaffald.Eventuelviderefaktureringtil
virksomhederne er et anliggende mellem grundejer og den 
enkelte virksomhed.

Henvendelsevedrørendetilpasningafkapacitetentilaffalds-
ordningerneskalskeviaselvbetjeningsmoduletNemAffalds
servicepåhjemmesiden.

Ejendomme uden boligenheder
Ejendommeudenboligenhederopkrævesrestaffaldsgebyr
esterdenugentligetømningsvolumentilrestaffald,derer
registreretpåejendommen.Gebyretudgør8,50kr.,som
eretfastbeløbpr.litervolumenuansetaffaldssystem.Der
opkrævesendvideregebyrformadaffaldhosejendomme,
derharadgangtildenneordning.Gebyretudgør400,00kr.
pr. erhvervsenhed og pr. ugentlig tømning. 

PULJEEJENDOMME

Forejendommemedenfællesgårdog/ellerfælles
renovationsmaterielfordelesrestaffaldsgebyretsomud
gangspunktmellemejendommeneesterantalregistrerede
boligenhederogberegnedeerhvervsandelepådenenkelte
ejendom.

Ejendommeneserhvervsandeleerfastsatudfraoplysning-
erneiDetCentraleVirksomhedsregister(CVR).Bl.a.CVR’sog/
ellergrundejersoplysningeromvirksomhedensbranchekode
ogantalansatteindgårvedberegningen.

Det skal bemærkes, at virksomheder kun må benytte ejen-
dommens restaffalds- og madaffaldsordning, hvis grund-
ejeren og virksomheden har en astale herom.
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ÆNDRINGER I EJENDOMMEN

Boligenheder
Oplysningeromenejendomsboligenhederstammerfra
Bygnings-ogBoligregistret(BBR)påberegningstidspunktet.
Hvis der er uoverensstemmelse mellem det registrerede 
og de faktiske forhold, eller hvis der er sket ændringer, kan 
grundejer,administratorellerbestyrelseniandelsbolig-/
ejerforeningenselvindberettedekorrekteoplysningertilBBR
påhttps://bbr.dk/ret ,hvorderloggespåmedNemID.
ÆndringerellerspørgsmåltilBBRkanogsåsendestil:
bbr@kk.dk.Evt.ændringervilhavevirkningforgebyrernefra
detfølgendeår.

Ejer- og administratorforhold
Ændringer i ejer og administratorforhold skal meddeles 
direktetilEjendomsskatpåtelefon70807037.

Dukanogsåmaileændringernedirektetil: 
Ejendomsskat@kk.dk

Oplysgerneejendomsnummerellerdebitornummerved
henvendelse.

BETALING FOR CONTAINERE

Opstillingafmidlertidigecontainerekankunskeester
 bestilling og mod betaling. Bestilling af containerne og 
betingelsernefordettekanfindespåNemAffaldsservice 
påwww.kk.dk/affald.

Pris inkl. moms for opstilling, parkering, a entning og 
 behandling af storskrald eller haveaffald

Følgendeydelsereromfattetafmomspligten,hvorforder
opkræves25%moms.
 

Inkl. moms
Containertilstorskrald 1.937,50kr.
Forgæveskørsel 1.937,50kr.
Containertilhaveaffald 1.687,50kr.
Forgæveskørsel 1.687,50kr.
Vaskafaffaldsbeholdere,pr.beholderpr.vask 312,50kr.

Beløbene opkræves pr. faktura til grundeje

DIGITAL SELVBETJENING

NemAffaldsservicekandufindepåwww.kk.dk/affald. Her 
kangrundejere,viceværterogandreaffaldsansvarligefor
alleejendommeikommunenbestillea entning,indmelde
 manglende tømninger eller rette henvendelser om f.eks. 
ændringafbeholdere.PåNemAffaldsservicekanderforetages
bestilling er og henvendelser døgnet rundt.

Affaldskalender på nettet
Denelektroniskeaffaldskalender,somoplyser,hvornårder
hentesstorskraldoggenanvendeligtaffald,kanhentespå
NemAffaldsserviceogbådeprintesipdfogdownloades
somkalenderfil.Kalenderoplysningernegårethalvtårfrem,
menaffald,dertømmeshveruge,fremgårikkeafkalenderen.
Tastdinadresseindogfåenkalenderover,hvornårdufår
hentetaffalddetnæstehalveår.

SMS-service
Vidstedu,atdukantilmeldedigenSMS-service,sådufår
 besked dagen før, vi kommer og henter f.eks. papir eller plast? 
Vedaffald,dertømmeshveruge,fårduikkeenSMS.Dukan
ogsåholdeøjemed,hvilketyperaffalddukansorterehjemme
hosdigselvpåNemAffaldsservicepåwww.kk.dk/affald  
–begyndmedatfremsøgeejendommenvedhjælpafadressen
eller ejendomsnummeret.

KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik og Miljøforvaltningen
Njalsgade 13
2300 København S
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HUSK AT DIT AFFALD ER EN RESSOURCE

RESTAFFALDELEKTRONIK


