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Information til HCS renovationskunder

Nye tømnings-, time- og lejepriser pr. 1. september 2021  
Efter perioder med nedlukninger, der bl.a. har medført forandringer i adfærdsmønstre, er der tilkommet 
overophedning og knaphed indenfor visse brancher og sektorer, hvilket har medført væsentlige stigende 
omkostninger. Dette har også ramt og påvirket affalds- og transportsektoren, og viser sig bl.a. med knaphed 
på medarbejdere og de mest brugte råvarer, og vi ser os derfor nødsaget til at regulere for de væsentligt 
stigende omkostninger og hæve vores enhedspriser med nedenstående satser, ekskl. moms, gældende fra 1. 
september 2021:

• Kr. 2,85 pr. tømning for 2- og 4-hjulede mini containere
• Kr. 6,50 pr. tømning/afhentning/ombytning for paller, bure eller tilsvarende 
• Kr. 8,00 pr. tømning for midi containere
• 4,65 % pr. tømning for maxi containere/komprimatorer samt øvrig timekørsel
• 4,95 % for lejepriser

Hvad betyder den reviderede affaldsbekendtgørelse for jeres virksomhed? 
Den reviderede affaldsbekendtgørelse betyder lovbestemte krav til virksomheder om, at der skal udsorteres 
til mindst 12 affaldstyper til materialenyttiggørelse (genbrug eller genanvendelse):

Krav til dokumentation af virksomhedens affaldshåndtering 
Den nye affaldsbekendtgørelse betyder ligeledes øgede krav til dokumentation. Det kommunale affaldstilsyn 
kan udbede sig følgende dokumentation ved besøg på virksomheden: 
- Aftale med en affaldsaktør registreret i affaldsregisteret om afhentning og genanvendelse af hver type affald.
- Statistik for producerede affaldsmængder for en given periode. 
- Genanvendelsesmål for virksomheden.

Lad HCS hjælpe din virksomhed med en problemfri overgang til de nye regler 
Styr uden om problemer med jeres affald og i værste fald en ærgerlig bod for manglende efterlevelse af de 
nye regler. Som en del af din affaldsløsning hos HCS tilbyder vi som et nøglefærdigt servicekoncept at hjæl-
pe din virksomhed med overgangen til den nye affaldsbekendtgørelse. Udnyt vores kompetencer og know-
how, vi har over 80 års erfaring med affaldshåndtering i Danmark.
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