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Affald fra husholdninger
Priser enkeltydelser

Tillægspriser for afhentning på grund

Afhentning på grunden, årligt pr. spand/minicontainer tømning hver 14. dag 249
Afhentning på grunden, årligt pr. spand/minicontainer tømning hver 4. uge 125
Odense Renovation A/S skal godkende alle anmodninger om afhentning på grund
Krav:  Max. 30 m fra vejen, og adgangsvejen skal være plan og fast og uden hindringer.

Priser for sommertømning

Ugetømning i juni, juli og august, pr. to-rums spand eller pr. sæt med rest/mad 353
Ugetømning i juni, juli og august, minicontainer,  pr. to-rums spand eller pr. sæt med rest/mad 706
Ugetømning i juni, juli og august, vippecontainer og nedgravet beholder 4.198
Pris pr. to rums spand eller pr. sæt Rest-/Madaffald

Ekstratømninger efter bestilling
Bestilt ekstratømning, spand 176
Bestilt ekstratømning, minicontainer 330
Bestilt ekstratømning, vippecontainer, mobilsug og nedgravede affaldsbeholder 506
Bestilt ekstratømning, storcontainer og komprimatorkasser 765
Ekstra sæk (kun sammen med alm. tømning - skal bestilles i forvejen) 37
Hvis man ønsker en ekstra tømning imellem de regelmæssige tømninger

Eftertømninger
Eftertømning p.g.a. ej sat frem eller fejlsorteret, pr. beholder *) 82
Eftertømning p.g.a. overfyldt, pr. beholder 118
Eftertømning p.g.a. fejlsorteret, pr. stor-/vippecontainer **) 765
Eftertømning p.g.a. fejlsortering, nedgravet beholder 611
Tømning ikke mulig (spærret spand - minicontainer)**) 82
Tømning ikke mulig (spærret vippecontainer, mobilsug og nedgravet beholder)***) 82
Tømning ikke mulig (spærret storcontainer og komprimatorkasser)***) 765

**) Ved fejlsortering kan sorteringsgebyr fra behandlingsanlægene viderefaktureres til Odense Renovations kunder.
***) Hvis borgeren eller virksomheden selv er skyld i spærringen.

Rengøring
Spand 330
Minicontainer 457
Vippecontainer/storcontainer 1.000

*) Hvis man glemmer at sætte beholderen frem, eller ved fejlsortering. 
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Ændring af beholdere
Ændring spand/minicontainer 106
Ændring, vippecontainer/storcontainer 765
Afmelding (min. 6 mdr. ubeboet, og spand/minicont. hjemtages) 440
Afmelding (min. 6 mdr. ubeboet, og vippe-/storcont. hjemtages) 796
Lås på spand/minicontainer (inkl. ombytning) 578

Spandeløse områder
Mobilsugetank, rensning ved driftsstop 861
Centralsug, teknisk assistance ved nedbrud, pr. påbegyndt time 611
Centralsug, service og vedligehold af komponenter (+komponenter og hjælpestoffer) 611


