
 

 

 

Takstoversigt 2021 

 

 
TEKNIK OG MILJØ 
 

 Tabel 4 Renovation Énfamieliebolig 

 

Tabel 5 Renovation lejlighed med egen miljøstation 

RENOVATION, INKL. MOMS – ÉNFAMILIEBOLIG OG SOMMERHUS 2020 2021 

Samlet takst pr. år. 3.441 3.741 

 heraf dagrenovation (14-dages tømning), pr. år 848 811 

 heraf genbrugsplads, pr. år. 664 663 

 heraf farligt affald, pr. år. 75 146 

 heraf administration, pr. år. 525 465 

 heraf afhentet storskrald og haveaffald, pr. år. 613 602 

 heraf glas, papir, dåser, plast, og pap, pr. år 716 1.054 

   

Dagrenovation   

 Énfamilie 240 liters Mad/rest ugetømning pr. år 2.121 2.027 

 Énfamilie 360 liters  mad/rest beholder (14-dages tømning)  1.273 1.216 

 Énfamilie 360 liters mad/rest ugetømning pr. år 3.181 3.041 

RENOVATION, INKL. MOMS – LEJLIGHED MED EGEN MILJØSTATION 2020 2021 

Samlet takst pr. år.  2.130 2.546 

 heraf dagrenovation (14-dages tømning), pr. år.  467 527 

 heraf genbrugsplads, pr. år. 332 332 

 heraf farligt affald, pr. år. 75 146 

 heraf administration, pr. år. 525 465 

 heraf afhentet storskrald og haveaffald, pr. år. 337 391 

 heraf glas, papir, dåser, plast, og pap, pr. år 394 685 

Dagrenovation   

 Ekstra 660 liter til restaffald (14-dages tømning)  3.649 

Dagrenovation (tillæg)   

 Lejlighed ugetømning mad/rest pr. år. (nedgravede løsninger) 467 527 

 Lejlighed ugetømning mad/rest pr. år (containere)  791 
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Tabel 6 Renovation, lejlighed 

Tabel 7 Renovation rækkehus 

 

 

RENOVATION, INKL. MOMS – LEJLIGHED 2020 2021 

Samlet takst pr. år.  2.163 2.645 

 heraf dagrenovation (14-dages tømning), pr. år.  467 527 

 heraf genbrugsplads, pr. år. 365 431 

 heraf farligt affald, pr. år. 75 146 

 heraf administration, pr. år. 525 465 

 heraf afhentet storskrald og haveaffald, pr. år. 337 391 

 heraf glas, papir, dåser, plast, og pap, pr. år 394 685 

Dagrenovation   

 Ekstra 660 liter til restaffald (14-dages tømning)  3.649 

Dagrenovation (tillæg)   

 Lejlighed ugetømning mad/rest pr. år. (nedgravede løsninger) 467 527 

 Lejlighed ugetømning mad/rest pr. år (containere)  791 

RENOVATION, INKL. MOMS – RÆKKEHUS 2020 2021 

Samlet takst pr. år. 2.873 3.115 

 heraf dagrenovation (14-dages tømning), pr. år.  679 649 

 heraf genbrugsplads, pr. år. 531 531 

 heraf farligt affald, pr. år. 75 146 

 heraf administration, pr. år. 525 465 

 heraf afhentet storskrald og haveaffald, pr. år. 490 481 

 heraf glas, papir, dåser, plast, og pap, pr. år 573 843 

Dagrenovation   

 Rækkehus 240 liters mad/rest ugetømning pr. år 1.697 1.622 

 Rækkehus 360 liters mad/rest beholder (14-dages tømning) pr. år  1.018 973 

 Rækkehus 360 liters mad/rest ugetømning pr. år 2.545 2.433 
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Tabel 8 Renovation rækkehus med egen miljøstation 

Tabel 9 Sækkemærker rækkehus med egen miljøstation 

Tabel 10 Renovation, særgebyr for ekstraordinære opgaver 

  

RENOVATION, INKL. MOMS – RÆKKEHUS MED EGEN MILJØSTATION 2020 2021 

Samlet takst pr. år. 2.674 2.916 

 heraf dagrenovation (14-dages tømning) pr. år. 679 649 

 heraf genbrugsplads, pr. år. 332 332 

 heraf farligt affald, pr. år. 75 146 

 heraf administration, pr. år. 525 465 

 heraf afhentet storskrald og haveaffald, pr. år. 490 481 

 heraf glas, papir, dåser, plast, og pap, pr. år 573 843 

   

Dagrenovation   

 Ekstra 660 liter til restaffald (14-dages tømning)  3.649 

Dagrenovation (tillæg) pr. år   

 Rækkehus miljøstation ugetømning rest/mad pr. år (nedgravede 
løsninger) 

679 649 

 Rækkehus miljøstation ugetømning rest/mad pr. år (containere)  973 

SÆKKEMÆRKER OG EKSTRATØMNING 2020 2021 

 Sækkemærker pr. stk. (dagrenovation)  25 

Ekstra tømning:   

 Dagrenovation i beholdere på hjul  200 

 Dagrenovation i nedgravede løsninger  500 

Internet ekspeditionsgebyr 
 

 25 

RENOVATION, SÆRGEBYR FOR EKSTRAORDINÆRE OPGAVER 2020 2021 

Bil med 1 mand pr. påbegyndt time 700 700 

Bil med 2 mand pr. påbegyndt time 1.150 1.150 
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Tabel 11 Renovation, leje af ladcontainer 

 

RENOVATION, LEJE AF LADCONTAINER 2020 2021 

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

Ladcontainer sat ud 12 gange årligt 6.000 6.000 


