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Køb af stativ/beholder: 
140 liter beholder, inkl. moms og levering 516,00 516,00 
190 liter beholder, inkl. moms og levering 609,00 609,00 
240 liter beholder, inkl. moms og levering 553,00 553,00 
400 liter beholder, inkl. moms og levering 926,00 926,00 
660 liter beholder, inkl. moms og levering 1.091,00 1.091,00 
   
Stativ (Brovst), lærk, 110 liter, inkl. moms og levering 1.285,00 1.285,00 
   
Hjemtagning af beholder/stativ (fortrydelse af køb eller afhentning af  
udtjent materiel), pr. stk. afhentet materiel, inkl. moms 

99,00 - 

 Grundtakst: 
Grundtakst, genbrugsordning (indsamling af genanvendeligt affald, 
genbrugspladser, storskrald, genbrugskuber, m.v.), inkl. moms 

1.783,00 
 

1.483,00  

 
Grundtakst, farligt affald (husholdninger), inkl. moms 88,00 

 
88,00  

 Tømning af dagrenovation: 
  50 l sæk (lille stativ), årligt, inkl. moms 397,00 397,00 

110 l sæk (stort stativ), årligt, inkl. moms 1.106,00 1.106,00 

160 l pose, årligt, inkl. moms 1.503,00 1.503,00 
 
140 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms 

 
1.503,00 

 
1.503,00  

190 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms 1.917,00 1.917,00 

240 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms 2.479,00 2.479,00  

400 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms 3.750,00 3.750,00  

660 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms 4.981,00 4.981,00  

800 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms 6.038,00 6.038,00  

 
6 m³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms 

 
38.590,00 

 
38.590,00  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

24 m³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms 144.920,00 144.920,00  

 
Haveaffaldsordning, årligt, inkl. moms 556,00  

 
556,00  
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Mobilsug, pr. husstand, årligt inkl. moms 2.544,00         2.544,00         

 

Molok, 2,5 m
3
, 1 ugentlig tømning, årligt inkl. moms 21.724,00 - 

Molok, 2,5 m
3
, tømning hver 14. dag, årligt inkl. moms 10.862,00 10.862,00 

   

Molok, 3 m
3
, 1 ugentlig tømning, årligt inkl. moms 23.446,00 - 

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

   

Molok, 5 m
3
, 1 ugentlig tømning, årligt inkl. moms 30.652,00 - 

Molok, 5 m
3
, tømning hver 14. dag, årligt inkl. moms 15.326,00  15.326,00  

     

Ekstra tømning: 
Tømning af stativ (sæk) udenfor rute, inkl. moms 34,00 34,00 

Tømning af beholder (140/190/240 l) udenfor rute, inkl. moms 39,00 39,00 

Tømning af beholder (400/660/800 l) udenfor rute, inkl. moms 60,00 60,00 

Tømning af VIP containere udenfor rute, inkl. moms 719,00 719,00 

Tømning af maxi containere udenfor rute, inkl. moms 2.473,00 2.473,00 

   

Ekstra sæk, inkl. moms 25,00 25,00 

   

Særtømning ved adresser med problematiske adgangsforhold, pris pr. 
tømning, inkl. moms 

613,75 613,75 

 


