
Renovationstakster 2019     2019 (kr.) 2018 (kr.) 

   Renovationsstativ, Brovst, lærk, 125 l, inkl. moms og levering 1.361,00  1.090,00 

   Grundtakst, genbrugsplads m.v., inkl. moms 1.446,00  1.266,00 

Grundtakst, farligt affald (husholdninger), inkl. moms 86,00  84,00  

 
  Tømning: 
  45 l sæk, årligt, inkl. moms  239,00 234,00 

125 l sæk, årligt, inkl. moms      1.033,00  1.012,00 

150 l sæk, årligt, inkl. moms 1.272,00  1.246,00 

 
140 l container, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms 1.157,00  1.459,00  

190 l container, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms 2.022,00  1.980,00  

240 l container, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms 3.308,00  3.240,00  

400 l container, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms 5.512,00  5.399,00  

600 l container, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms 6.960,00  6.817,00 

800 l container, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms 8.131,00  7.964,00  
 
6 m³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms 38.590,00  37.796,00 

7 m³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms 43.414,00  42.521,00  

8 m³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms 48.238,00  47.246,00  

9 m³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms 71.735,00  70.260,00 

10 m³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms 76.698,00  75.120,00 

10 m³ storcontainer (komprimator), 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms 190.262,00 186.349,00 

12 m³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms 84.070,00  82.341,00 

14 m³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms 93.649,00  91.723,00 

16 m³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms 103.504,00  101.375,00  

18 m³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms 113.013,00       110.689,00 

20 m³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms 122.798,00  120.272,00 

24 m³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms 144.920,00  141.939,00 
 
Haveaffaldsordning, årligt, inkl. moms 556,00  545,00 

   Mobilsug, pr. husstand, årligt inkl. moms 2.544,00                 2.492,00 

Molok, 3m3, tømning hver 14. dag, årligt inkl. moms 11.723,00 11.482,00 

Molok, 5m3, tømning hver 14. dag, årligt inkl. moms 15.326,00  15.011,00 

   

Tømning af stativ udenfor rute, inkl. moms  340,00                      333,00 

Tømning af container udenfor rute, timepris inkl. moms 663,00  649,00 
 
Erhvervsaffaldsgebyr, grundgebyr inkl. moms 664,00                  664,00 

 


