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Beholdere, tømninger og priser

Affald&Genbrug er klar til at hjælpe, hvis du finder ud af, at størrelsen på dine 
skraldespande ikke passer, eller hvis du kan nøjes med tømning hver 14. dag.

Dobbeltbeholdere 240 L (120+120)

Dobbelt rest-madaffald  
Tømning hver uge  2.237,50 kr. 
Tømning hver 14. dag 1.118,75  kr. 

Dobbelt emballage – papir
Pris for anskaffelse af beholder: 0 kr.
Tømmes hver 3. uge

Har du valgt den bedste løsning?

Restaffald
Pris for anskaffelse: 0 kr.
140 liter H 110 x B 51 x D 56 cm 
180 liter H 110 x B 51 x D 76 cm UDGÅR 
240 liter H 110 x B 58 x D 74 cm

140 l, tømning hver uge  1.697,50 kr. 
140 l, tømning hver 14. dag  848,75 kr. 
180 l, tømning hver uge 1.960,00 kr. 
180 l, tømning hver 14. dag 980,00 kr. 
240 l, tømning hver uge  2.257,50 kr. 
240 l, tømning hver 14. dag 1.128,75 kr.

Restaffald 
Pris for anskaffelse: 0 kr.
400 liter H 118 x B 94 x D 67 cm 
600 liter H 124 x B 126 x D 79 cm 

400 l, tømning hver uge  3.372,50 kr. 
400 l, tømning hver 14. dag  1.686,25 kr. 
600 l, tømning hver uge  4.737,50 kr. 
600 l, tømning hver 14. dag  2.368,75 kr.

Papir og karton 
Pris for anskaffelse: 0 kr.
Tømmes hver 3. uge
140 liter: H 110 x B 51 x D 56 cm 
240 liter: H 110 x B 58 x D 74 cm  
400 liter: H 118 x B 94 x D 67 cm 

Emballage  
Metal, glas og hård plast 
Pris for anskaffelse: 0 kr.
Tømmes hver 3. uge
140 liter: H 110 x B 51 x D 56 cm 
240 liter: H 110 x B 58 x D 74 cm  
400 liter: H 118 x B 94 x D 67 cm 

Vi  
anbefaler
dobbelt

beholdere!

Så behøver du kun

2 beholdere til  

6 slags affald



Administrations-
gebyr ved skift:
•  Bestilling og levering af beholdere 

til madaffald og restaffald (inkl. 
eventuelt skift af tømmefrekvens): 
300 kr.

•  Kun skift af tømmefrekvens: 100 kr.

•   Bestilling og levering af beholdere 
til emballage af metal, glas og plast 
samt papir.

Kompostkasse af lærketræ til haveaffald
Pris med tilskud 849 kr. 
(max. 1 stk. pr. husstand) 
Pris uden tilskud 1.695 kr. 
200 x 100 x 100 cm

Eventuel levering koster 150 kr. pr. kompostkasse. 
Vi sælger kun til borgere i Randers Kommune. 
Bestilles på www.affald.randers.dk/kompost eller 
på Randers Affaldsterminal.

Madaffald, spand til køkkenet  
Med hank, låg og huller til ophængning. 
Spanden leveres med poser til ét års forbrug
uden beregning.
H 18-21 x B 22-25 x D 16-19 cm.

TAK FOR 
HJÆLPEN

Tømmepriserne
gælder i 2022 og er inkl. moms

Faste gebyrer for 
alle husstande
(opkræves via ejendoms-
skattebilletten)

Indsamling af genbrug m.m. 
For indsamling af storskrald, 
emballage af metal, glas, og  
hård plast, papir og farligt affald. 

Helårshuse Sommerhuse
783,75 kr. 457,50 kr.

Genbrugspladser 
For drift af genbrugspladserne 
for både helårs- og sommerhuse  
718,75 kr.

Tømselv!

Madaffald
Pris for anskaffelse: 0 kr.
140 liter: H 110 x B 51 x D 56 cm 
Tømmes hver 14. dag

140 l, tømning hver 14. dag 827,50 kr.

Miljøkasse til  
farligt affald & småt elektronik
Bor du i enfamiliehus:  
Når Miljøkassen er fuld, skal du sætte den 
ovenpå eller ved siden af din beholder til 
restaffald. Så bytter skraldemanden den til en 
ny. Du kan også aflevere indholdet på gen-
brugspladsen. Miljøkassen rummer 21 L  
og må max. veje 4 kg. Pris for anskaffelse: 0 kr.

Boligforeninger, ejerforeninger og lign.:  
Tilmeld jer vores ordning, så leverer vi  
materiel. Læs mere på www.affald.randers.
dk/farligt

Står dine beholdere mellem 0 og 5 meter fra 
skel, sparer du årligt 62,50 kr. pr. beholder i 
forhold til den angivne pris. Tilsvarende op-
  kræves et ekstra beløb på 62,50 kr. pr. be-
holder, hvis de står mere end 20 meter fra 
skel. Står beholderne mellem 5 og 20 meter 
fra skel,          betaler du den angivne pris.

Undergrundscontainere  
til restaffald
3,0 m3 1 ugtl. tømning 8.652,50 kr. 
3,0 m3 hver 14. dag 4.326,25 kr. 
5,0 m3 1 ugtl. tømning 13.335,00 kr. 
5,0 m3 hver 14. dag 6.667,50 kr. 
Behandlingsafgift 660,00 kr./ton

til madaffald
Tømning hver 14. dag 
0,5 m3 3.855,00
0,8 m3 4.087,50
1,0 m3 4.242,50
2,0 m3 5.017,50

Se priser på tømning af andre
større containere på www.affald.randers.dk

Spar
penge!

APKO025
Udstregning




