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Priser
Faktureringsadresse:
De enkelte medlemmer
Aftalen indeholder følgende:
1 x 8 m3 VIP container til småt brændbart / pap
Leje pr. stk. ......................................................................................... Kr.
Tømning pr. stk................................................................................... Kr.
Afgift for småt brændbart affald, afhængig af kommune .................... kr.
Ved fast frekvens. Ved tilkald tillægges min. kr. 25,00 pr. gang pr.stk.

110,00
110,00

pr. måned
pr. gang
pr. ton pt.

15,00
35,00
30,00
460,00
-500,00

pr. måned
pr. gang
pr. gang
pr. ton pt.
pr. ton pt.

120 - 240 L mini container til mad- / bioaffald
Leje pr mdr. ........................................................................................ Kr.
Tømning pr. stk. inkl. vask .................................................................. Kr.
Tømning pr. stk. inkl. vask, v. min. 3 stk. pr. gang ............................ Kr.
Afgift for mad- / bioaffald .................................................................... kr.
Fast frekvens. Ved tilkald tillægges min. kr. 10,00 pr. gang pr. stk.

15,00
85,00
75,00
390,00

pr. måned
pr. gang
pr. gang
pr. ton pt.

120 - 660 L mini container til flasker og glas
Leje pr mdr. ........................................................................................ Kr.
Tømning / ombytning pr. stk. .............................................................. Kr.
Afgift for flasker og glas ...................................................................... kr.
Fast frekvens. Ved tilkald tillægges min. kr. 10,00 pr. gang pr. stk.

15,00
350,00
279,00

pr. måned
pr. gang
pr. ton pt.

Sugning af fedtudskiller
1 – 2 m3 pr mdr. ................................................................................. Kr.
Spulevand ........................................................................................... Kr.
Fedtvand, dog min. kr. 50,00 pr. gang ................................................ kr.
Ved fast frekvens

625,00
65,00
200,00

pr. gang
pr. m3 pt.
pr. m3 pt.

120 - 770 L mini container til små brændbart
120 – 1.000 L mini container til pap
Leje pr mdr. ........................................................................................ Kr.
Tømning pr. stk................................................................................... Kr.
Tømning pr. stk. v. min. 3 stk. pr. gang ............................................. Kr.
Afgift for småt brændbart affald, afhængig af kommune .................... kr.
Vareværdi for bølgepap, rent – i medlemmets favør .......................... kr.
Fast frekvens. Ved tilkald tillægges min. kr. 5,00 pr. gang pr. stk.
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Øvrige tillæg
Miljørapporteringsgebyr pr. faktura p.t. dagspris. ............................... kr.
Olietillæg af tømningsprisen p.t. dagspris .......................................... %.
Hjemtagningsomkostninger (engangsudgift) ...................................... kr.

xxx xxxxxx

69,00
5,00
Dagspris

Priser på de genanvendelig fraktioner forudsætter, at fraktionen er genanvendelsesegnet samt korrekt
sorteret.

Bemærkninger:
Bindingsperiode 12 måneder, opsigelsesvarsel 3 måneder gensidigt.
Derudover gælder ”Almindelige betingelser for afhentning og aflevering af fast affald og
genanvendelige materialer” vedlagt i ”Bilag 1”.
Priser og prisregulering
Samtlige priser er ekskl. moms og er afgivet med forbehold for stigning i affaldsafgifter, el og øvrige produktionsomkostninger, oliesituationen og politiske/økonomiske indgreb, som
ingen af parterne har kendskab til i dag.
Regulering af priser på genanvendelige fraktioner
Ovenstående priser på genanvendelige fraktioner forudsætter rene fraktioner og er afgivet
med basis i den pr. d.d. gældende markedspris, og reguleres af HCS i takt med udviklingen
i markedspriserne.
Prisregulering af tømningspris
I henhold til Danmarks Statistiks omkostningsindeks for lastbilkørsel (BYG6). Dog først
første gang først pr. 1. marts 2019.
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