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Prisblad 2023 
Betalingsdato 
Ejendomsskat betales i januar og juli måned med forfaldsdato den 1. Sidste rettidige 
betalingsdatoer i 2023 er den 10. januar og 10. juli. 

Indbetalingskort udsendes via Betalingsservice umiddelbart før forfaldsdato med mindre 
ejendommen er tilmeldt PBS. 

Betaling 
Du kan tilmelde din ejendomsskat til Betalingsservice, 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.esbjerg.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. 450,00

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.esbjerg.dk/laan-til-ejendomsskat hvor du også finder det elektroniske 
ansøgningsskema. 

Ansøgningsfrist til 2. rate 2023 er den 2. juni 2022 og ansøgningsfrist til 1. rate 2024 er 
den 2. oktober 2023. 

https://prismebp01.esbjergkommune.dk/borgerportal/nemid/logon.aspx
https://prismebp01.esbjergkommune.dk/borgerportal/nemid/logon.aspx
https://www.esbjerg.dk/din-oekonomi/ejendomsskat/laan-til-ejendomsskat
https://www.esbjerg.dk/din-oekonomi/ejendomsskat/laan-til-ejendomsskat
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Prisblad 2023 - Renovation 
 
Renovationsgebyret er sammensat af et fællesbidrag og et tømningsbidrag. 
 
Fællesbidrag for boliger dækker udgifter til: 
• Administration herunder information 
• Genbrugsindsamling, madaffald, drift af genbrugspladser og bortskaffelse af affald 
• Farligt affald 
 
Fællesbidrag for erhverv dækker udgifter til: 
• Administration herunder information 
Fællesbidraget for erhverv opkræves på særskilt regning 
 
Tømningsbidrag dækker udgifter til: 
• Tømning af materiel til restaffald 
• Forbrænding af restaffald 
 
Princip for opkrævning af fællesbidrag og tømningsbidrag 
Alle boligejendomme i Esbjerg Kommune betaler fællesbidrag i henhold til 
ejendommens registrering i Bygnings- og Boligregistret (BBR). 
 
CVR-registrerede erhverv betaler fællesbidrag (erhvervsbidrag) pr. P-enhed tilmeldt 
den kommunale renovationsordning. 
 
Tømningsbidrag opkræves i henhold til den tømningshyppighed og det 
opsamlingsmateriel der er tilmeldt renovationsordningen på den enkelte ejendom. 
 
Havespand og ekstra papir-, genbrug- og madspand 
Ved bestilling af havespand, ekstra papir-, genbrug- og madspand opkræves et 
engangsbeløb. Beløbet fremgår af ejendomsskattebilletten. 
 
Efterfølgende årlige leje af ny/eksisterende havespand eller ekstra papir-, genbrug- og 
madspand er indeholdt i fællesbidraget og fremgår ikke af ejendomsskattebilletten. 
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Prisblad 2023 – Renovation 

 
Fællesbidrag  Kr. u/moms Kr. m/moms 
Genbrugsbidrag A Parcel-, kæde-, række- og stuehuse 1.476,00 1.845,00 
Genbrugsbidrag B 2- og flerfamiliehuse uden containergård 1.476,00 1.845,00 
Genbrugsbidrag C 
 

2- og flerfamiliehuse, kæde- og rækkehuse med 
containergård 1.476,00 1.845,00 

Genbrugsbidrag D Sommerhuse 1.476,00 1.845,00 
Genbrugsbidrag E Kollegieboliger og boliger uden eget køkken 738,00 922,50 
Genbrugsbidrag F Fritidshuse og kolonihaver 295,20 369,00 
Genbrugsbidrag M Boligenheder på Mandø 1.100,00 1.375,00 
Erhvervsbidrag Erhvervsbidrag pr. P-enhed tilmeldt renovation 487,20 609,00 

 
 
Tømningsbidrag 
Opsamlingsmateriel                           Tømningsinterval Kr. u/moms Kr. m/moms 

110/120/140 liter sæk/beholder hver 2. uge 744,00 930,00 
190/240 liter beholder hver 2. uge 988,00 1.235,00 
360/400 liter beholder hver 2. uge 1.150,40 1.438,00 
600/660 liter beholder hver 2. uge 1.381,60 1.727,00 

4 m³ vippecontainer hver uge 14.411,20 18.014,00 
6 m³ vippecontainer hver uge 18.636,00 23.295,00 
8 m³ vippecontainer hver uge 22.860,00 28.575,00 
2 m3 nedgravet hver uge 6.739,20 8.424,00 
2 m³ nedgravet hver 2. uge 3.369,60 4.212,00 
3 m3 nedgravet hver uge 10.107,20 12.634,00 
3 m³ nedgravet hver 2. uge 5.053,60 6.317,00 
5 m³ nedgravet hver uge 13.832,00 17.290,00 
5 m³ nedgravet hver 2. uge 6.916,00 8.645,00 
      

Restaffald – 
affaldsstation på 

offentligt areal, pr. 
boligenhed 

   480,00 600,00 

 
Asbestordning Kr. u/moms Kr. m/moms 
Private, pris pr. big-bag inkl. afhentning 120,00 150,00 
Erhverv, pris pr. big-bag inkl. afhentning 1.450,00 1.812,50 

 
Erhvervs brug af genbrugspladser  -  GenBizz Kr. u/moms Kr. m/moms 
Pris pr. besøg pr. affaldsenhed (bil og/eller trailer) 260,00 325,00 
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 350,00 437,50 
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Ydelser inden for renovationsområdet, pr. enhed Kr. u/moms Kr. m/moms 

Ekstra affald/tømning   

Ekstra affald – mærkat til afhentning af ekstra restaffald 24,00 30,00 
Ekstra tømning af affald (rest, mad, papir, genbrug, haveaffald), uanset 
beholderstørrelse 

 
160,00 

 
200,00 

Efterfølgende ekstra tømning af samme affaldstype (rest, mad, papir, 
genbrug, haveaffald) på samme bestilling/ejendom 

 
80,00 

 
100,00 

Ekstra tømning af vippecontainer, alle affaldstyper (4 m³) 368,00 460,00 
Ekstra tømning af vippecontainer, alle affaldstyper (6-8 m³) 560,00 700,00 
Ekstra tømning af nedgravet, alle affaldstyper (3 m³ og mindre) 368,00 460,00 
Ekstra tømning af nedgravet, alle affaldstyper (større end 3 m³) 
 

456,00 
 

570,00 
 

Ændring af materiel/tømningshyppighed   

Ændring af størrelse/antal opsamlingsmateriel 300,00 375,00 
Administrativ ændring af tømningshyppighed eller kunde 
 

90,00 
 

112,50 
 

Rengøring   

Rengøring af opsamlingsmateriel 
 

300,00 
 

375,00 
 

Leje af materiel   

Havespand og ekstra papir-/genbrug-/madspand, 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 300,00 375,00 
Materiel til rest- og madaffald: 

140 liter beholder 
190/240 liter beholder 
360/400 liter container 
400 liter container m. lås 
600/660 liter container 
660 liter container m. lås 

 

292,00 
336,00 
500,00 

1.960,00 
924,00 

1.820,00 

 

365,00 
420,00 
625,00 

2.450,00 
1.155,00 
2.275,00 

Materiel til papir/genbrug/haveaffald: 

190 liter beholder 
240 liter beholder 
400 liter container m. indkast og lås 
660 liter container m. indkast og lås 
Batteribox 
Elektronikbur 

 

424,00 
460,00 

2.356,00 
2.032,00 
1.020,00 
5.108,00 

 

530,00 
575,00 

2.945,00 
2.540,00 
1.275,00 
6.385,00 

 
Prisblad 2023 - 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 67,43    84,2875  
Rottebekæmpelse opkræves med 0,0460 ‰ 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. 2633 1027 
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