
 

 

Affaldstakster 2018     2018 (kr.) 2017 (kr.) 

   Renovationsstativ, Brovst, lærk, 125 l, inkl. moms og levering 1.090,00  1.072,00 

   Grundtakst, genbrugsplads m.v., inkl. moms 1.266,00  970,00 

Grundtakst, farligt affald (husholdninger), inkl. moms 84,00  83,00  

   Tømning: 
  45 l sæk, årligt, inkl. moms  234,00 230,00 

125 l sæk, årligt, inkl. moms      1.012,00  995,00 

150 l sæk, årligt, inkl. moms 1.246,00  1.225,00 

 
140 l container, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms 1.459,00  1.435,00  

190 l container, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms 1.980,00  1.947,00  

240 l container, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms 3.240,00  3.186,00  

400 l container, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms 5.399,00  5.309,00  

600 l container, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms 6.817,00  6.703,00 

800 l container, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms 7.964,00  7.831,00  
 
6 m³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms 37.796,00  37.164,00 

7 m³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms 42.521,00  41.810,00  

8 m³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms 47.246,00  46.456,00  

9 m³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms 70.260,00  69.086,00 

10 m³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms 75.120,00  73.864,00 

10 m³ storcontainer (komprimator), 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms 186.349,00 183.234,00 

12 m³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms 82.341,00  80.965,00 

14 m³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms 91.723,00  90.190,00 

16 m³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms 101.375,00  99.680,00  

18 m³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms 110.689,00       108.839,00 

20 m³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms 120.272,00  118.262,00 

24 m³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms 141.939,00  139.566,00 
 
Haveaffaldsordning, årligt, inkl. moms 545,00  536,00 

   Mobilsug, pr. husstand, årligt inkl. moms 2.492,00                 2.450,00 

Molok, 3m3, tømning hver 14. dag, årligt inkl. moms 11.472,00 11.290,00 

Molok, 5m3, tømning hver 14. dag, årligt inkl. moms 15.011,00  14.760,00 

   

Tømning af stativ udenfor rute, inkl. moms  333,00                      327,00 

Tømning af container udenfor rute, timepris inkl. moms 649,00  638,00 
 
Erhvervsaffaldsgebyr, grundgebyr inkl. moms 664,00                  664,00 

 


