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Takstoversigt 2020 

RENOVATION, INKL. MOMS – ÉNFAMILIEBOLIG 2019 2020 

Samlet takst pr. år. 2.969 3.437 

 heraf dagrenovation (14-dages tømning), pr. år. 1.114 848 

 heraf genbrugsplads, pr. år. 819 664 

 heraf farligt affald, pr. år. 76 75 

 heraf administration, pr. år. 340 525 

 heraf afhentet storskrald og haveaffald, pr. år. 512 613 

 heraf glas, papir, dåser, plast, og pap, pr. år 108 716 

   

Dagrenovation   

 Énfamilie 240 liters Mad/rest ugetømning pr. år  2.121 

 Énfamilie 360 liters mad/rest beholder (14-dages tømning) ( indtil marts 2020 fast 
ekstrasæk) pr. år. 

 1.273 

 Énfamilie 360 liters mad/rest ugetømning pr. år ( indtil marts 2020 fast ekstrasæk) 
pr. år. 

 3.181 

Dagrenovation med kompostrabat, pr. år. 1.014 Udgår 

Dagrenovation med 14 dages afhentningsrabat, pr. år. 557 Udgår 

Dagrenovation med kompost- og 14 dages afhentningsrabat, pr. år. 457 Udgår 
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1 Fra 2020 er taksterne for sommerhus de samme som for Énfamiliebolig 

RENOVATION, INKL. MOMS – SOMMERHUS1 2019 2020 

Samlet takst pr. år. 1.766 Udgår 

 heraf dagrenovation, pr. år. 668 Udgår 

 heraf genbrugsplads, pr. år. 410 Udgår 

 heraf farligt affald, pr. år. 38 Udgår 

 heraf administration, pr. år. 340 Udgår 

 heraf afhentet storskrald og haveaffald, pr. år. 256 Udgår 

 heraf glas, papir, dåser, plast, og pap, pr. år 54 Udgår 

Dagrenovation med kompostrabat, pr. år. 593 Udgår 

Dagrenovation med 14 dages afhentningsrabat, pr. år. 334 Udgår 

Dagrenovation med kompost- og 14 dages afhentningsrabat, pr. år. 259 Udgår 

360 liters mad/rest beholder (indtil marts 2020 fast ekstrasæk) pr. år.  668 Udgår 

RENOVATION, INKL. MOMS – LEJLIGHED MED EGEN MILJØSTATION 2019 2020 

Samlet takst pr. år. (tidligere med container) 1.590 2.130 

Samlet takst pr. år (tidligere med sæk) 2.092 2.130 

 heraf dagrenovation (14-dages tømning), pr. år. (indtil marts 2020 med container) 502 467 

 heraf dagrenovation (14-dages tømning), pr. år (indtil marts 2020 med sæk) 1.004 467 

 heraf genbrugsplads, pr. år. 410 332 

 heraf farligt affald, pr. år. 76 75 

 heraf administration, pr. år. 340 525 

 heraf afhentet storskrald og haveaffald, pr. år. 154 337 

 heraf glas, papir, dåser, plast, og pap, pr. år 108 394 

Dagrenovation (tillæg)   

 Lejlighed ugetømning mad/rest pr. år.  467 
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RENOVATION, INKL. MOMS – LEJLIGHED 2019 2020 

Samlet takst pr. år. (indtil marts 2020 med container) 2.106 2.163 

Samlet takst pr. år. (indtil marts 2020 med sæk) 2.607 2.163 

 heraf dagrenovation (14-dages tømning), pr. år. (indtil marts 2020 med container) 502 467 

 heraf dagrenovation, pr. år. (14-dages tømning) (indtil marts 2020 med sæk) 1.003 467 

 heraf genbrugsplads, pr. år. 696 365 

 heraf farligt affald, pr. år. 76 75 

 heraf administration, pr. år. 340 525 

 heraf afhentet storskrald og haveaffald, pr. år. 384 337 

 heraf glas, papir, dåser, plast, og pap, pr. år 108 394 

Dagrenovation med 14 dages afhentningsrabat, pr. år. 502 Udgår 

Dagrenovation (tillæg)   

 Lejlighed ugetømning mad/rest  467 
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RENOVATION, INKL. MOMS – RÆKKEHUS 2019 2020 

Samlet takst pr. år. (indtil marts 2020 med container) 2.268 2.873 

Samlet takst pr. år. (indtil marts 2020 med sæk) 2.769 2.873 

 heraf dagrenovation (14-dages tømning), pr. år. (indtil marts 2020 med container)  613 679 

 heraf dagrenovation (14-dages tømning), pr. år. (indtil marts 2020 med sæk) 1.114 679 

 heraf genbrugsplads, pr. år. 696 531 

 heraf farligt affald, pr. år. 76 75 

 heraf administration, pr. år. 340 525 

 heraf afhentet storskrald og haveaffald, pr. år. 435 490 

 heraf glas, papir, dåser, plast, og pap, pr. år 108 573 

Dagrenovation med kompostrabat, pr. år. 1.014 Udgår 

Dagrenovation med 14 dages afhentningsrabat, pr. år. 557 Udgår 

Dagrenovation med kompost- og 14 dages afhentningsrabat, pr. år. 457 Udgår 

Ekstra sæk – dagrenovation pr. år. 1.114 Udgår 

Dagrenovation   

 Rækkehus 240 liters mad/rest ugetømning pr. år  1.697 

 Rækkehus 360 liters mad/rest beholder (14-dages tømning) pr. år (indtil marts 
2020 fast ekstrasæk) 

 1.018 

 Rækkehus 360 liters mad/rest ugetømning pr. år (indtil marts 2020 fast ekstrasæk)  2.545 
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RENOVATION, INKL. MOMS – RÆKKEHUS MED EGEN MILJØSTATION 2019 2020 

Samlet takst pr. år. (indtil marts 2020 med container) 1.807 2.674 

Samlet takst pr. år. (indtil marts 2020 med sæk) 2.308 2.674 

 heraf dagrenovation (14-dages tømning) pr. år. (indtil marts 2020 med container) 613 679 

 heraf dagrenovation (14-dages tømning), pr. år. (indtil marts 2020 med sæk) 1.114 679 

 heraf genbrugsplads, pr. år. 491 332 

 heraf farligt affald, pr. år. 76 75 

 heraf administration, pr. år. 340 525 

 heraf afhentet storskrald og haveaffald, pr. år. 179 490 

 heraf glas, papir, dåser, plast, og pap, pr. år 108 573 

Dagrenovation med kompostrabat, pr. år. 1.014 Udgår 

Dagrenovation med 14 dages afhentningsrabat, pr. år. 557 Udgår 

Dagrenovation med kompost- og 14 dages afhentningsrabat, pr. år. 457 Udgår 

Ekstra sæk – dagrenovation pr. år. 1.114 Udgår 

Dagrenovation (tillæg) pr. år   

 Rækkehus med miljøstation, ugetømning rest/mad pr. år  679 

RENOVATION, SÆRGEBYR FOR EKSTRAORDINÆRE OPGAVER 2019 2020 

Bil med 1 mand pr. påbegyndt time 700 700 

Bil med 2 mand pr. påbegyndt time 1.150 1.150 

RENOVATION, LEJE AF LADCONTAINER 2019 2020 

Ladcontainer (fast placeret hele året) pr. år 5.250 5.250 

Ladcontainer sat ud 12 gange årligt 6.000 6.000 


