Ejendomsskattebilletten bliver sendt ud fredag den 16. februar 2018 (uge 7)
Den bliver sendt til din e-boks.
Eller du modtager den med posten: Ejendomsskattebilletten bliver afleveret til Postnord primo uge
7. Du kan forvente at have ejendomsskattebilletten i løbet af uge 8.
Hvis du ikke har modtaget ejendomsskattebilletten i posten, kan grunden være, at du har valgt at
modtage skattebilletten i din e-boks. Tilhørende girokort til ejendomsskattebilletten, som ikke er
tilmeldt PBS modtages også i e-boks.
Ejere, der er registreret pr. 20. januar 2018, modtager ejendomsskattebilletten. Der foretages ikke
ejerskifte i perioden fra 20. januar og frem til rettidig indbetalingsdato den 5. marts 2018.
Hvornår skal jeg betale?
Svar: betalingsfristen for 1. rate: 1. marts 2018 - sidste rettidige indbetaling den 5. marts 2018.
2. rate: 1. august 2018 - sidste rettidige indbetaling den 6. august 2018.
Hvis du ikke er tilmeldt PBS, sender Ikast-Brande Kommune kun 1 stk. girokort med
ejendomsskattebilletten til betaling af 1. rate.
2. rate girokort sendes fra økonomikontoret (omkring 1. juli 2018).
Hvorfor er der ingen girokort med min ejendomsskattebillet?
Svar: Girokort sendes kun til registreret hovedejer. Dem, som har fået en skattebillet tydeligt
markeret med kopi, modtager ikke girokort (den er sendt til hovedejeren).
Hvor kan jeg se, hvor mange kilo, jeg har afleveret i min skraldespand?
Svar: På www.ikast-brande.dk/affald under selvbetjening og "Følg din dagrenovation".
Her kan du gå ind via din adresse og se vægten på dine tømninger. Har du spørgsmål til opgørelsen,
kan du sende en mail til affald@ikast-brande.dk med dine spørgsmål. Der kan forekomme
behandlingstid ud over det normale, så hav tålmodighed. Vi behandler alle henvendelser.
Jeg kan ikke se vejninger fra november 2017 og frem?
Svar: Ved beholderudskiftningen i november 2017 skiftede alle nye beholder containernummer. Du
skal derfor være opmærksom på at skifte mellem det tidligere og det aktuelle containernummer.
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På min ejendomsskattebillet står der opgørelse renovation/genbrug. Hvor finder jeg en
uddybning af opgørelsen?
Svar: Uddybning af opgørelsen finder du på www.ikast-brande.dk/affald

Hvad koster mit affald, beholder mv.?
Svar: Se priserne på www.ikast-brande.dk/om-kommunen/kommunen-og-oekonomi/takster-2018teknik-og-miljoeomraadet (åbner i eksternt link)
Hvad betyder "Genbrugsordninger"?
Svar: Genbrugsordninger er en fælles betegnelse for din ejendoms mulighed for at benytte de
opstillede miljøøer, afhentning af storskrald, håndtering af miljøfarligt affald og adgang til
kommunens 4 genbrugspladser for dit private affald.
Hvorfor skal jeg betale efter vægt?
Svar: Ikast-Brande Kommunes dagrenovationssystem er består af skraldespande med sortering i
gråt og grønt affald. Du får tømt din skraldespand hver 14. dag. Det er besluttet, at affaldet skal
afregnes efter vægt, for på den måde at få borgerne til at sortere alt det genanvendelige affald fra
den øvrige dagrenovation.
Har du en beholder kun til gråt affald, skal du sortere dit grønne affald fra og komme i en
kompostbeholder i haven.
Genanvendeligt affald er blandt andet: papir, aviser og pap, glas og flasker, plastic, dåser fra øl og
sodavand, plasticdunke og meget mere. Det genanvendelige affald skal afleveres i de opstillede
miljøøer (papir og glas) eller på en af kommunens 4 genbrugspladser. Dette sikrer en miljørigtig
håndtering af affaldet. Læs mere på www.ikast-brande.dk/affald
Hvad vejer affaldet i en skraldespand i gennemsnit?
Svar: Ifølge Ikast-Brande Kommunes registreringer, vejer en gennemsnitsbeholder - dobbelt
beholder ca. 15,3 kg pr tømning. Det bliver til i alt 398 kg på et år.
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Hvad kan jeg gøre for at få vægten af min skraldespand ned?
Svar: Du kan sortere alt det genanvendelige affald fra den øvrige dagrenovation. Dette affald er
bl.a. papir og pap, glas og flasker, plastic, dåser fra øl og sodavand, plasticdunke og meget mere.
Dette affald skal afleveres i de opstillede miljøøer (papir og glas) eller på en af kommunens 4
genbrugspladser. www.ikast-brande.dk/affald
Hvorfor er der vejninger med 0 kg, selvom jeg har fået tømt min skraldespand?
Svar: Hvis vejningen er under de 5 kg frivægt, vil der stå 0 kg ud for tømningen. Hvis der har været
en fejl i ved tømningen, kommer du ikke til at betale noget, og der vil stå 0 kg ud for tømningen.
Der sker sommetider, at skraldespanden ikke er blevet tømt fuldstændigt, skal jeg så betale
for affaldet flere gange?
Svar: Nej du betaler kun for affaldet én gang. Det kan anbefales at fylde poserne mindre og undgå
at bruge store indkøbsplastikposer. Ved at komme mindre affald i posen inden du slår knude på og
kommer den i affaldsbeholderen, så kan posen bedre pakke sig i beholderen.
Din skraldespand vejes, når den kommer på bilen, og skraldespanden vejes igen, når den er tømt.
Du betaler for det affald der registreres mellem de 2 vejninger. Hvis din skraldespand ikke er tømt
helt - vil du ikke skulle betale for dette affald. Skraldemanden er kun forpligtiget til at have din
skraldespand på renovationsbilen 1 gang pr. tømning. Sætter affaldet fast, kan du løsne det inden
næste tømning. Affaldet sætter sig nemt fast, hvis det er presset i beholderen, frossen, eller
beholderen er blevet våd indeni. Husk at holde din beholder ren og emballere affaldet i lukkede
poser.
I løbet af året fik jeg ikke tømt min skraldespand regelmæssigt. Kan jeg få penge tilbage?
Svar: Det er ikke muligt at få penge refunderet på grund af manglende tømning. F.eks. i forbindelse
med borgerens ferieafholdelse eller på grund af unormale driftssituationer, eksempelvis som følge
af vejrlig, strejke eller lignede.
I unormale driftssituationer, hvor der ikke kan afhentes dagrenovation, kan Ikast-Brande Kommune
anvise affaldet opsamlet i sække. Sækkene vil efterfølgende blive afhentet når driftssituationen igen
er normal. I nødstilfælde kan Ikast-Brande Kommune anvise affaldet til de kommunale
genbrugspladser.
Hvor kan jeg stille spørgsmål til min opkrævning for affald?
Svar: Du kan altid henvende dig til Affald & Genbrug på mail affald@ikast-brande.dk eller på tlf.
99 60 32 50, hvis du har spørgsmål til din affaldsafregning. Her kan du eksempelvis spørge ind til
eventuelle fejl i opkrævningen.
Skorstensfejning - ingen fejning foretaget - vil have beløbet retur.
Svar: Der skal tages kontakt til den skorstensfejermester, som fejer i det lokale område. Kommunen
betaler ikke penge retur. Det er den enkelte skorstensfejermester, som skal refundere beløbet. Find
din lokale skorstensfejemester på www.ikast-brande.dk/borger/bolig-og-byggeri/hus-oghave/skorstensfejer
Når det er en ubeboet/ubeboelig bolig - kan jeg så ikke få alle gebyrer retur?
Svar: Nej, hvis der er registreret en boligenhed på ejendommen, vil den blive opkrævet for gebyrer.
Der kan være enkelte undtagelser, som altid skal afgøres i den konkrete sag af sagsbehandleren på
området. Kontakt os pr. mail affald@ikast-brande.dk
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