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Prisblad 2019 
 
Betalingsdato 
Ejendomsskat betales i januar og juli måned med forfaldsdato den 1. og sidste rettidige 
betalingsdatoer i 2019 er den 10. januar og 10. juli 2019. 
 
Indbetalingskort udsendes via Betalingsservice (Nets) umiddelbart før forfaldsdato med mindre 
ejendommen er tilmeldt PBS. 
 
Betaling 
Du kan tilmelde din ejendomsskat til Betalingsservice (Nets), så den bliver betalt til tiden hver 
gang. Husk dog altid at kontrollere om den står på betalingsoversigten. 
 
Modtager du indbetalingskort, kan du indbetale dette via Esbjerg Kommunes hjemmeside 
www.esbjergkommune.dk/betaling 
 
Du har selv pligt til at sikre, at der sker betaling til tiden.  
 
Ved for sen indbetaling: 
Opkrævningsafdelingen udsender rykkere på ejendomsskat, hvilket vil betyde yderligere 
omkostninger for dig.  
 
Hvis der ikke betales til tiden kan det betyde følgende omkostninger: 

• renter 0,4 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato 
• rykkergebyr kr. 250,00 pr. rykker 
• Gebyr for underretning kr. 400,00 
• Retsafgift minimum kr. 300,00 

 
Hvis ejendomsskatten ikke betales, vil kommunen foretage udlæg i ejendommen med henblik 
på iværksættelse af tvangsauktion.  
 
Mulighed for lån 
Får du førtidspension eller efterløn eller har du nået folkepensionsalderen, kan du søge lån til 
betaling af: 

• ejendomsskat (grundskyld til kommunen) 
 
Herudover kan du søge om lån til betaling af: 

• udgifter til tilslutning af de pågældende ejendomme til kollektive anlæg i tilfælde, hvor 
der er tilslutningspligt 

 
Om du får lånet afhænger bl.a. af, om du eller din ægtefælle bor i ejendommen. Hvis du får 
lånet, skal det sikres ved tinglysning af et skadesløsbrev. 
 
Du kan få mere at vide i Borgerservice eller på Esbjerg Kommunes hjemmeside 
www.esbjergkommune.dk/laantilejendomsskat hvor du også finder det elektroniske 
ansøgningsskema. 
 
Ansøgningsfrist til 2. rate 2019 er den 6. juni 2019 og ansøgningsfrist til 1. rate 2020 er den 
25. oktober 2019. 
 

http://www.esbjergkommune.dk/betaling
http://www.esbjergkommune.dk/laantilejendomsskat


Teknik & Miljø 

Prisblad 2019 - Renovation 

Renovationsgebyret er sammensat af et fællesbidrag og et dagrenovationsbidrag. 

Fællesbidrag for boliger dækker udgifter til: 
• Administration herunder information
• Genbrugsindsamling og drift af genbrugspladser herunder bortskaffelse af affald
• Farligt affald
• Områdeklassificering af jord

Fællesbidrag for erhverv dækker udgifter til: 
• Administration herunder information
• Områdeklassificering af jord
Fællesbidraget for erhverv opkræves på særskilt regning 

Dagrenovationsbidrag dækker udgifter til: 
• Tømning af dagrenovationsmateriel
• Forbrænding af dagrenovation
• Afskrivning og indkøb af materiel

Princip for opkrævning af fællesbidrag og dagrenovationsbidrag 
Alle boligejendomme i Esbjerg Kommune betaler fællesbidrag i henhold til ejendommens 
registrering i Bygnings- og Boligregistret (BBR). 

Alle CVR-registrerede erhverv omfattet af reglerne i affaldsbekendtgørelsen betaler 
fællesbidrag for erhverv. 

Dagrenovationsbidrag opkræves i henhold til den tømningshyppighed og det 
opsamlingsmateriel, der er tilmeldt dagrenovationsordningen på den enkelte ejendom. 

I byområder med flere end 125 husstande tømmes dagrenovation én gang pr. uge. 
I øvrige områder tømmes dagrenovation én gang hver 14. dag. 

Havespand og ekstra papir- og genbrugsspand 
Ved bestilling af havespand, ekstra papir- og genbrugsspand opkræves et engangsbeløb. 
Beløbet fremgår af ejendomsskattebilletten. 

Efterfølgende årlige leje af ny/eksisterende havespand eller ekstra papir- og genbrugsspand er 
indeholdt i fællesbidraget og fremgår ikke af ejendomsskattebilletten. 

Priseksempel: 
Renovationsgebyr for parcelhus med ugetømning Kr. u/moms Kr. m/moms 
Affaldsbidrag med 110/120/140 liter sæk/beholder (ugetømning) 1.608,00 2.010,00 
Affaldsbidrag med 190/240 liter beholder (ugetømning) 1.912,00 2.390,00 

Fællesbidrag for erhverv udgår
pga lovændring

ahes
Linje  

ahes
Linje  

ahes
Linje  

ahes
Linje  
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Fællesbidrag Kr. u/moms Kr. m/moms 
Boligbidrag 1 Parcel-, kæde-, række- og stuehuse 752,00 940,00 
Boligbidrag 2 2- og flerfamiliehuse uden containergård 752,00 940,00 
Erhvervsbidrag Erhverv 208,00 260,00 
Boligbidrag 4 Sommerhuse 752,00 940,00 
Boligbidrag 5 Kollegieboliger og boliger uden eget køkken 376,00 470,00 
Boligbidrag 6 
 

2- og flerfamiliehuse, kæde- og rækkehuse med 
containergård 752,00 940,00 

Boligbidrag 7 Fritidshuse og kolonihaver 145,60 182,00 
      
Dagrenovationsbidrag 
Opsamlingsmateriel   Tømningshyppighed Kr. u/moms Kr. m/moms 

110/120/140 liter sæk/beholder ugetømning 856,00 1.070,00 
110/120/140 liter sæk/beholder 14-dags tømning 428,00 535,00 

190/240 liter beholder ugetømning 1.160,00 1.450,00 
190/240 liter beholder 14-dags tømning 580,00 725,00 

400 liter container ugetømning 1.584,00 1.980,00 
400 liter container 14-dags tømning 792,00 990,00 

600/660 liter container ugetømning 1.952,00 2.440,00 
600/660 liter container 14-dags tømning 976,00 1.220,00 

2 m³ vippecontainer ugetømning 12.000,00 15.000,00 
4 m³ vippecontainer ugetømning 15.200,00 19.000,00 
6 m³ vippecontainer ugetømning 22.000,00 27.500,00 
8 m³ vippecontainer ugetømning 27.200,00 34.000,00 
3 m3 nedgravet ugetømning 10.800,00 13.500,00 
3 m³ nedgravet 14-dages tømning 5.400,00 6.750,00 
5 m³ nedgravet Ugetømning 14.200,00 17.750,00 
5 m³ nedgravet 14-dages tømning 7.100,00 8.875,00 
      

Erhvervs brug af genbrugspladser  -  GenBizz Kr. u/moms Kr. m/moms 
Pris pr. besøg pr. affaldsenhed (bil og/eller trailer) 140,00 175,00 
Pris pr. kg afleveret farligt affald 6,00 7,50 
Pris ved bestilling af erstatningskort (mistet/bortkommet kort) 76,00 95,00 
Fejlgebyr ved manglende tilmelding 348,00 435,00 

      
Ydelser inden for renovationsområdet, pr. enhed Kr. u/moms Kr. m/moms 

Ekstra affald/tømning   

Ekstra affald – mærkat til afhentning af ekstra dagrenovation 24,00 30,00 
Ekstra tømning af affald, uanset beholderstørrelse 160,00 200,00 
Efterfølgende ekstra tømning af samme affaldstype på samme 
bestilling/ejendom 

 
80,00 

 
100,00 

Ekstra tømning af vippecontainer (2-4 m³) 400,00 500,00 
Ekstra tømning af vippecontainer (6-8 m³) 560,00 700,00 
Ekstra tømning af nedgravet container (3 m³) 480,00 600,00 
Ekstra tømning af nedgravet container (5 m³) 560,00 700,00 
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Ydelser inden for renovationsområdet, pr. enhed Kr. u/moms Kr. m/moms 

Ændring af materiel/tømningshyppighed   

Ændring af størrelse/type/antal opsamlingsmateriel 166,40 208,00 
Ændring af tømningshyppighed 50,40 63,00 

Rengøring   

Rengøring af opsamlingsmateriel 166,40 208,00 

Leje af materiel   

Havespand/ekstra papir- og genbrugsspand, engangsbeløb ved levering 280,00 350,00 
Leje af skaktspand, 2-hjulede 32,80 41,00 
Leje af skaktspand, 4-hjulede 143,20 179,00 

Ødelagt/bortkommet materiel   

Udbringning/administration på samme bestilling/ejendom 166,00 207,50 
Dagrenovationsmateriel: 

140 liter beholder 
190/240 liter beholder 
400 liter container 
400 liter container m. lås 
600/660 liter container 
660 liter container m. lås 

 

280,00 
334,00 

1.060,00 
1.732,00 
1.081,00 
1.605,00 

 

350,00 
417,50 

1.325,00 
2.165,00 
1.351,25 
2.006,25 

Genbrugs-/papir-/havemateriel: 

190 liter beholder 
240 liter beholder 
400 liter container m. indkast og lås 
660 liter container m. indkast og lås 
700 liter container 
2.000 liter kubecontainer 
Batteri Box 
Elektronikbur 

 

310,00 
345,00 

2.100,00 
1.800,00 
6.190,00 

13.125,00 
865,00 

4.650,00 

 

387,50 
431,25 

2.625,00 
2.250,00 
7.737,50 

16.406,25 
1.081,25 
5.812,50 

 
 
 
 
Prisblad 2019 - Priser for ydelser betalt over ejendomsskattebilletten 
 
Renholdelse af midtbyen, rottebekæmpelse og skorstensfejning Kr. u/moms Kr. m/moms 
Renholdelse i midtbyerne, pris pr. m² fortov og udstilling  61,46 76,825 
Rottebekæmpelse opkræves med 0,0578 ‰ af ejendomsværdien. 
Skorstensfejning, henvendelse om påligning mm. bedes rettet til skorstensfejeren 
Ejendomme i tidligere Esbjerg Kommune og Grimstrup (tidl. Helle Kommune): tlf. 7512 7355 
Ejendomme i tidligere Bramming og Ribe Kommuner: tlf. 7510 1647 

 
 
 




