
Takstblad

For at sikre generel åbenhed om de kommunale takster, der gælder for borgerne, udarbejdes en takstoversigt.

Takstoversigten indeholder de takster, der er omfattet af § 41a i styrelsesloven. Det drejer sig blandt andet om takster og ydelser til borgerne 
fra kommunale forsyningsvirksomhed og for benyttelse af kommunens institutioner (daginstitutioner m.v.)

Derudover medtages oplysninger om størrelse af diverse gebyrer, tilladelser m.v.

Takst 2018 Takst 2019
Økonomiudvalget

Skatter

Personskatteprocent 26,10 % 26,00 %

Kirkeskatprocent 1,08 % 1,08 %

Grundskyldspromille 25,00 ‰ 25,00 ‰

Grundskyldspromille af skovbrug/landbrug 7,20 ‰ 7,20 ‰

Oplysninger/attester
Adresseoplysninger *) 75,00 kr. 75,00 kr.
Bopælsattester *) 75,00 kr. 75,00 kr.
Sundhedskort - ved bortkomst eller læge/gruppeskift**) 200,00 kr. 200,00 kr.
Billedlegitimationskort (inkl. foto) *) 150,00 kr. 150,00 kr.

Vielser
Gebyr for personer, der ikke bor i Danmark *) 850,00 kr. 850,00 kr.

*) De fra staten udmeldte max. takster anvendes.
**)Der forventes ændring ultimo 2018 men kendes ikke endnu.

Pas
Pas 0 - 11 år 115,00 kr. 115,00 kr.
Pas 12 - 17 år 141,00 kr. 141,00 kr.
Pas 18 - 64 år 627,00 kr. 627,00 kr.
Pas fra 65 år 376,00 kr. 376,00 kr.
Pasfoto 125,00 kr. 125,00 kr.
De fra staten udmeldte takster anvendes - taksterne for 2019 er endnu ikke offtentligjort.
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Fornyelse af kørekort:
Andre kørekort end de nedenfor nævnte 130,00 kr. 130,00 kr.

Tidsbegrænset som følge af helbredsmæssige forhold, for ansøgere under 75 år 0,00 kr. 0,00 kr.
Til lille lastbil, lastbil, lille bus og bus med/uden stort påhængskøretøj for ansøgere, 170,00 kr. 170,00 kr.
der ikke er fyldt 75 år
Til erhvervsmæssig personbefordring 280,00 kr. 280,00 kr.
Erhvervmæssig personbefordring, gundet helbredsmæssig tidsbegrænsning 120,00 kr. 120,00 kr.
Med kørelærergodkendelse 280,00 kr. 280,00 kr.

Ombytning af kørekort
Udenlandsk kørekort til dansk kørekort, bortset fra kategori AM 280,00 kr. 280,00 kr.
Udenlandsk kørekort til dansk kørekort til kategori AM 130,00 kr. 130,00 kr.
Tvungen som følge af nye regler og ligende 130,00 kr. 130,00 kr.

Prøvegebyr
Kontrollerende køreprøve 890,00 kr. 890,00 kr.
Køre- og teoriprøve 600,00 kr. 600,00 kr.
Motorcykel-/trailerkørekort teoriprøve 280,00 kr. 280,00 kr.

Andre kørekort
Duplikatkørekort 280,00 kr. 280,00 kr.
Internationalt kørekort 25,00 kr. 25,00 kr.
Til knallert 130,00 kr. 130,00 kr.

Takster for udsendelse af rykkerbreve
Rykkerbrev når kravet har udpantningsret 250,00 kr. 250,00 kr.
Takster vedr. andre rykkerskrivelser 100,00 kr. 100,00 kr.
Underretningsafgift 450,00 kr.

Andre gebyrer
Trafikbøger (taxakørsel) 90,00 kr. 90,00 kr.
Digitalt billede 125,00 kr. 125,00 kr.

Teknik & Miljø Udvalget

Natur og Miljø

Gebyr for jordflytning 0,017 promille af 0,017 promille af
ejendomsværdi ejendomsværdi

Park og vej

Rottebekæmpelse:
Gebyr for rottebekæmpelse 0,05 promille af 0,07 promille af 

ejendomsværdi ejendomsværdi
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Torvestadepladser:
Fast stadeplads pr. år I henhold til eksisterende aftaler I henhold til eksisterende aftaler

Cirkusplads:
Afgift pr. dag 750,00 kr. 750,00 kr.

Flagudlejning:

Lejepriser pr. flag
Pr. påbegyndt uge 30,00 kr. 30,00 kr.

Byggetilladelser

Byggesagsbehandling:
Gebyropkrævningen beregnes efter medgået tid for hver enkelt sag.

Der opkræves gebyr for følgende afgørelser:
Byggetilladelser Timepris 635,00 kr. 646,00 kr.
Afslag på byggetilladelse Timepris 635,00 kr. 646,00 kr.
Afslag på dispensationer Timepris 635,00 kr. 646,00 kr.

Afregningen af gebyrets størrelse sker på afgørelsestidspunktet.

Skorstensfejning
Skorstene indtil 10 m højde:
Første skorsten 103,82 kr. 106,04 kr.
Efterfølgende skorsten på samme ejendom 81,33 kr. 83,07 kr.

Skorstene over 10 m højde:
Pr. påbegyndt meter over 10 m, yderligere 3,68 kr. 3,76 kr.
Centralkedel 237,03 kr. 242,10 kr.
Brændeovne 118,47 kr. 121,01 kr.

Større installationer, ovenstående gebyrer forhøjes:
Skorstene og ildsteder af størrelse fra 35 - 116 kw 50,00 % 50,00 %
Skorstene og ildsteder af størrelse fra 117 - 232 kw 100,00 % 100,00 %
Skorstene og ildsteder over 232 kw 150,00 % 150,00 %

Rensning af røgrør og røgkanaler:
Indtil 35 x 35 cm indvendigt mål, for første meter 54,91 kr. 56,09 kr.
Efterfølgende pr. påbegyndt meter 26,79 kr. 27,36 kr.
Over 35 x 35 cm, for første meter 109,50 kr. 111,84 kr.
Efterfølgende pr. påbegyndt meter 54,91 kr. 56,09 kr.
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For brandpræventivtsyn 103,82 kr. 106,04 kr.
For tilmelding af nye skorstene/ildsteder betales 393,52 kr. 401,94 kr.
Påtegning af prøvningsattest 107,95 kr. 110,26 kr.

Børn & Læringsudvalget

Folkeskolen, SFO og klub
Nye takster kan først beregnes efter
budgetvedtagelse

Gebyr udstedelse af skolekort til ikke befordringsberettigede 100,00 kr. 100,00 kr.
Gebyr udstedelse af erstatnings skolekort ved bortkomst 100,00 kr. 100,00 kr.
Skolefritidsordning for bh.kl. – 3. kl.SFO I 1.452,00 kr. 1.452,00 kr.
Skolefritidsordning for 4. – 5. kl.(SFO II) 596,00 kr. 596,00 kr.
Skolefritidsordning for 6. – 7. kl.(SFO III) 405,00 kr. 405,00 kr.

Fritidshjem for 3. kl. på Troelstrupgård 1.110,00 kr. 1.110,00 kr.
Klub 4. og 5. kl. på Troelstrupgård 467,00 kr. 467,00 kr.
Tilkøb  af morgenpasning for børn i 4. - 5. kl. 300,00 kr. 300,00 kr.

Søskendetilskud:
Der betales fuld pris for den dyreste plads og 50 % af taksten for de øvrige pladser.
Den dyreste plads forstået som den plads hvor kommunen har de højeste nettodriftsudgifter.

Der ydes ikke søskendetilskud til pladser i SFO II og III

Daginstitutioner og dagpleje
Byrådet kan ændre disse takster i løbet af året med 3 måneders varsel.

Institutionstakst månedligt:
Nye takster kan først beregnes efter
budgetvedtagelse

Dagpleje 2.606,00 kr. 2.606,00 kr.
Vuggestue 2.844,00 kr. 2.844,00 kr.
Børnehave 1.684,00 kr. 1.684,00 kr.
Børnehave - deltid 842,00 kr. 842,00 kr.
Kommunal frokostordning for 0-6 årige i daginstitutioner 549,00 kr. 549,00 kr.
Tilskud til pasning af egne børn (ydes ikke længere i Faxe kommune)
Tilskud til privat pasning (for børn fra 24 uger og indtil 3 år) 5.607,00 kr. 5.607,00 kr.
Tilskud til privatinstitution for børn fra 3 år - skolestart 4.590,00 kr. 4.590,00 kr.

Taksterne opkræves i 12 måneder
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Søskendetilskud:
Der betales fuld pris for den dyreste plads og 50 % af taksten for de øvrige pladser.

Der ydes ikke søskendetilskud til pladser i klubber.

Plan & Kultur Udvalget

Musikskolen

Elevbetaling for skoleåret 2019/2020 (start august 2019)

Rytmik 0-1 år med forældre (for 8 uger) 496,00 kr. 506,00 kr.
Hold rytmik 1 år - 5 år (for 24 uger) 987,00 kr. 1.008,00 kr.
Hold rytmik 0.-1. kl. - hold op til 5. klasse pr. sæson 1.398,00 kr. 1.425,00 kr.
Instrumentundervisning inkl. sammenspil 3.818,00 kr. 3.894,00 kr.
Instrumentundervisning på hold 2.673,00 kr. 2.727,00 kr.
Samspil/kor/musikteori for udefrakommende elever 558,00 kr. 570,00 kr.
Leje af instrumenter pr. sæson 977,00 kr. 996,00 kr.
Musikteori 395,00 kr. 403,00 kr.

Biblioteker

Gebyrer:
Overskridelse af lånetid Voksne Børn Voksne Børn
1 - 7 dage 20,00 kr.  10,00 kr. 20,00 kr.  10,00 kr.
8 - 14 dage 40,00 kr.  20,00 kr. 40,00 kr.  20,00 kr.
15 - 21 dage 80,00 kr.  40,00 kr. 80,00 kr.  40,00 kr.
22 - 29 dage 120,00 kr.  50,00 kr. 120,00 kr.  50,00 kr.
>30 dage 230,00 kr. 120,00 kr. 230,00 kr. 120,00 kr.

Regning udsendes med krav om erstatning, hvis materialet ikke afleveres.

Fotokopi og print:
Fotokopier
A4 s/h 2,00 kr. 2,00 kr.
A3 s/h 4,00 kr. 4,00 kr.
A4 farve 5,00 kr. 5,00 kr.
A3 farve 10,00 kr. 10,00 kr.
Internetprint
A4 s/h 2,00 kr. 2,00 kr.
A4 farve 5,00 kr. 5,00 kr.

Erstatningslånerkort 10,00 kr. 10,00 kr.
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Erstatningspriser fastsættes af bibliotekerne.
Prisen er den aktuelle anskaffelsespris samt bibliotekernes omkostninger til at gøre materialet klar til udlån.

I de tilfælde hvor den aktuelle anskaffelsespris ikke kan fremskaffes, benyttes følgende stardardpriser:
Bog 200,00 kr. 200,00 kr.
Indbundne årg. af tidsskrift 200,00 kr. 200,00 kr.
Tegneserie 150,00 kr. 150,00 kr.
Tidsskrift 60,00 kr. 60,00 kr.
Lydbøger pr. CD 100,00 kr. 100,00 kr.
Lydbøger MP3 pr. CD 500,00 kr. 500,00 kr.
Lydbøger - hele serien 1.000,00 kr. 1.000,00 kr.
Playstation, pc-spil 500,00 kr. 500,00 kr.
Film 500,00 kr. 500,00 kr.
Musik - cd 150,00 kr. 150,00 kr.
Brætspil 300,00 kr. 300,00 kr.
Sprogkuffert 1.500,00 kr. 1.500,00 kr.

Omkostninger til erstatningsanskaffelser: 80,00 kr. 80,00 kr.

Der gælder særlige erstatningsregler for materialer lånt fra biblioteker uden for Faxe Kommune

For ældre, sjældne eller udsolgte værker kan fastsættes en højere erstatningspris

Hvis en del af et flerbindsværk bortkommer, kan hele værket kræves fuldt erstattet, hvis det kun kan genanskaffes samlet.

Omslag/cover/poser mm til CD, DVD, Cd-rom, lydbøger erstattes efter aktuel anskaffelsespris.

Leje af lokaler

Faxe gl. sportshal
Fredag kl. 15 til søndag kl. 20 2.771,00 kr. 2.826,00 kr.
1 døgn (hverdag) fra kl. 12 til kl. 12 1.329,00 kr. 1.356,00 kr.
Kl. 14 til kl. 7 næste dag 884,00 kr. 902,00 kr.

Foreningen skal selv foretage oprydning.
Hvis ikke oprydning er optimal koster ekstraoprydning pr. time 279,00 kr. 284,00 kr.
Rengøring 552,00 kr. 563,00 kr.

Kultunariet
Festsalen 
Pr. time 552,00 kr. 563,00 kr.
Pr. dag 3.066,00 kr. 3.127,00 kr.
Pr. weekend 5.521,00 kr. 5.630,00 kr.
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Mødelokale i stueetage - Brug af køkkenet indgår i lejebeløbet
Pr. time 225,00 kr. 230,00 kr.
Pr. dag 1.329,00 kr. 1.356,00 kr.
Pr. weekend 2.771,00 kr. 2.826,00 kr.

Lokaler på 1. sal - brug af tekøkkenet indgår i lejebeløbet
Pr. time 123,00 kr. 126,00 kr.
Pr. dag 922,00 kr. 940,00 kr.
Pr. weekend 1.227,00 kr. 1.252,00 kr.

Lokaler på 2. sal - brug af tekøkkenet indgår i lejebeløbet
Pr. time 225,00 kr. 230,00 kr.
Pr. dag 1.329,00 kr. 1.356,00 kr.
Pr. weekend 2.771,00 kr. 2.826,00 kr.

Idrætshallen på Vesteled 24
Pr. time 552,00 kr. 563,00 kr.
Pr. dag 3.066,00 kr. 3.127,00 kr.
Pr. weekend 5.521,00 kr. 5.630,00 kr.

Haslev Svømmehal

Entre:
Børn under 4 år 0,00 kr. 0,00 kr.

Børn under 16 år Enkelt billet 20,00 kr. 20,00 kr.
10 turskort 150,00 kr. 150,00 kr.

Voksne Enkelt billet 35,00 kr. 35,00 kr.
10 turskort 300,00 kr. 300,00 kr.

Morgenbadning Årskort 1.200,00 kr. 1.200,00 kr.

Superbruger Årskort 2.750,00 kr. 2.750,00 kr.

Bad og sauna 30,00 kr. 30,00 kr.

Timeleje
Pr. time 800,00 kr. 800,00 kr.
Pr. time med livredder 1.100,00 kr. 1.100,00 kr.
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Faxe Kommunes arkiver

Fotokopier
A3 s/h 4,00 kr. 4,00 kr.
A4 s/h 2,00 kr. 2,00 kr.
A3 farve 10,00 kr. 10,00 kr.
A4 farve 5,00 kr. 5,00 kr.

Digitale billeder
300 dpi, leveret via e-mail 125,00 kr. 125,00 kr.
300 dpi, leveret via CD/DVD 150,00 kr. 150,00 kr.

Senior & Sundhedsudvalget

Tandpleje
Omsorgstandpleje max. årlig takst 520,00 kr. Udmeldes senere fra ministeriet
Specialiseret tandpleje max. årligt takst 1.935,00 kr. Udmeldes senere fra ministeriet
Kørsel til omsorgstandpleje pr. mdr. 26,00 kr. 27,00 kr. 

Sundhedsministeren fastsætter nærmere regler for størrelsen af den maksimale årlige betalingstakst.

Madudbringning
Hovedret med udbringning til hjemmet pr. portion 48,50 kr. 49,47 kr. 
Biret pr. portion 13,50 kr. 13,77 kr. 

Madservice til hjemmeboende er udliciteret til en privat leverandør: Det Danske Madhus.
Taksten på madservice, anført til 2019 er gældende frem til 28-2-2019. Af kontrakten fremgår det, at taksten 
reguleres pr. 1. marts 2019, jfr. udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks.

Takster for beboere på plejecentre og rehabiliteringscenter - pr. mdr.

Forplejning
Madservice, alle måltider i døgnet pr. måned 3.613,00 kr. Udmeldes senere kr. 
Døgntakst for måneder med 31 dage 116,50 kr. Beregnes pba udmelding kr. 
Døgntakst for måneder med 30 dage 120,00 kr. Beregnes pba udmelding kr. 
Døgntakst for måneder med 29 dage 124,50 kr. Beregnes pba udmelding kr. 
Døgntakst for måned med 28 dage 129,00 kr. Beregnes pba udmelding kr. 

I medfør af § 161 stk . 4 i lov om Social Service fastsætter Sundheds- og Ældreministeriet
nærmere regler om modtagerens maksimale egenbetaling for madservice efter §83 stk
1 n,r 3, herunder om regulering af egenbetalingen
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Ifølge bekendtgørelse nr. 1576 af 27. december 2014 om egenbetaling jfr. bl.a. § 83
reguleres modtagerens maksimale egenbetaling en gang årligt med
satsreguleringsprocenten, jfr. lov om en satsreguleringsprocent.

Servicepakker
Vask af personligt tøj 166,00 kr. 169,00 kr. 
Leje inkl. vask af linned og håndklæder 68,00 kr. 84,00 kr. 
Vask af privat linned og håndklæder 73,00 kr. 80,00 kr. 
Vaskemiddelpakke 36,00 kr. 29,00 kr. 
Rengøringsartikler 98,00 kr. 75,00 kr. 
Vinduespolering 25,00 kr. 22,00 kr. 
Sundheds- og toiletartikler 64,00 kr. 64,00 kr. 

Faxe Kommune tilbyder borgerne på kommunens plejecentre forskellige typer af servicepakker, som borgerne har mulighed for at tilmelde sig. Taksterne
kontrolberegnes hvert år i forhold til de faktiske udgifter og afvigelser mellem de opkrævede takster og bliver reguleret i efterfølgende års takster. Taksten
til budget 2019 er beregnet på baggrund af de faktiske udgifter i 2017 prisfremskrevet til 2019 priser og korrigeret for forskelle mellem de opkrævede og
faktiske takster i 2017.

Renovation og genbrugsordning

Resterende takster fra Faxe Forsyning

DAGRENOVATION
Takster 2018
ex. moms

Takster 2019 - Udgår pr. 31. marts
ex. moms

Sæk 110 liter, helårs / ugetømning 680,00 kr. 680,00 kr.
Sæk 110 liter, sommer / ugetømning 400,00 kr. 400,00 kr.
130/140 l / 14. dagstømning 512,00 kr. Udgået
140 l / ugetømning 1.016,00 kr. Udgået
190 l / 14. dagstømning 680,00 kr. 680,00 kr.
240 l / 14. dagstømning 840,00 kr. 840,00 kr.
370 l / 14. dagstømning 1.352,00 kr. Udgået
500 l / ugetømning 3.440,00 kr. 3.440,00 kr.
660 l / ugetømning 4.688,00 kr. 4.688,00 kr.
770 l / ugetømning 5.352,00 kr. 5.352,00 kr.
1.000 l / ugetømning 6.680,00 kr. Udgået

Genbrugsordning aviser/blandet papir, glas batterier, omdøbes i 2019 til
"Genbrugsordning (metal, glas, hårdt plast, papir og småt pap)" Udgår pr. 31. marts 2019 152,00 kr.
Genbrugsordning (metal, glas, hårdt plast, papir og småt pap) Gældende 1. april 2019 152/265 kr.
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190 liter holder (2-delt), 14. dages tømning 737,00 kr.
240 liter holder (2-delt), 14. dages tømning 856,00 kr.
190 liter holder (2-delt), 14. dages tømning, ugetømning i sommerperiode (medio maj -
medio september) 1.062,00 kr.
240 liter holder (2-delt), 14. dages tømning, ugetømning i sommerperiode (medio maj -
medio september) 1.222,00 kr.
190 liter beholder til madaffald, 14 dags tømning 629,00 kr.
240 liter beholder til madaffald, 14 dags tømning 656,00 kr.
400 liter minibeholdere til madaffald, 14 dags tømning 2.259,00 kr.
190 liter beholder til restaffald, 14 dags tømning 705,00 kr.
240 liter beholder til restaffald, 14 dags tømning 798,00 kr.
400 liter minibeholdere til restaffald, ugetømning 2.627,00 kr.
500 liter minibeholdere til restaffald, ugetømning 2.845,00 kr.
660 liter minibeholdere til restaffald, ugetømning 3.769,00 kr.
770 liter minibeholdere til restaffald, ugetømning 4.096,00 kr.

Sommerhus
190 liter beholder (2-delt), sommer/ugetømning (sommerhus) 482,00 kr.
240 liter beholder (2-delt), sommer/ugetømning (sommerhus) 560,00 kr.

Genbrugsplads
Privat
Pr. husstand/sommerhus 1.060,00 kr. 824,00 kr.
Erhverv
Pr. besøg på genbrugspladsen 153,00 kr. 153,00 kr.
Administration, Affald+ og Stat 294,22 kr. 266,00 kr.

Farligt affald fra erhverv på genbrugsplads Pr. kg: Pr. kg:
Batterier og akkumulatorer 0,00 kr. 0,00 kr.
Opløsningsmidler (herunder kasserede rensevæsker) 9,00 kr. 9,00 kr.
Maling, trykfarver, klæbestoffer m.v. 7,00 kr. 7,00 kr.
Farligt affald fra biler (herunder oliefiltre, køle/sprinklervæsker og bremsevæsker) 7,00 kr. 7,00 kr.
Køle og sprinklervæsker 7,00 kr.
Bremsvæsker 7,00 kr.
Oliefiltre 7,00 kr.
Pesticider/gift 15,00 kr. 15,00 kr.
Spildolie, hydraulikolie m.v. 1,00 kr. 1,00 kr.
Spraydåser og trykbeholdere 15,00 kr. 15,00 kr.
Syrer/baser 15,00 kr. 15,00 kr.
Skarpe og spidse genstande (sygehusaffald/klinisk risikoaffald) 18,00 kr. 18,00 kr.
Lægemidler, medicinrester 15,00 kr. 15,00 kr.
Byggeaffald med PCB og bly 15,00 kr. 15,00 kr.
Andet farligt affald, herunder ukendt affald 30,00 kr. 35,00 kr.
Tømt emballage 15,00 kr.
Explosiver ( herunder airbag og selestrammere) Pris pr. stk. 100,00 kr.
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Afhentning af emballeret farligt affald

INDIVIDUEL

Deklarationsafhentning farligt affald
Ekspeditionsgebyr 150,00 kr./deklaration 140,00 kr./deklaration
Afhentning:
KK-paller/palletank 279,00 kr./stk 279,00 kr./stk
660 liters containere 248,00 kr./stk 248,00 kr./stk
EUR-paller 206,00 kr./stk 206,00 kr./stk
Lyskildecontainer 193,00 kr./stk 193,00 kr./stk
1/1 fad, tromle eller pesticidsæk 138,00 kr./stk 138,00 kr./stk
1/2 fad, 1/4 fad eller tromle 126,00 kr./stk 126,00 kr./stk
Dunke 105,00 kr./stk 105,00 kr./stk
Storcontainer 3.295,00 kr./stk 3.295,00 kr./stk
Opmærkning af emballage 65,00 kr./stk 65,00 kr./stk

Behandling af affald: Den til enhver tid gældende behandlingspris Den til enhver tid gældende behandlingspris

Deklarationsafhentning elektronikaffald
Ekspeditionsgebyr 150,00 kr./ekspedition 140,00 kr./ekspedition
Afhentning 247,00 kr./pallebur, 2,6m3 247,00 kr./pallebur, 2,6m3

193,00 kr./pallebur, 1,7m3 193,00 kr./pallebur, 1,7m3
245,00 kr./container, 660 l 245,00 kr./container, 660 l

Pakning/omemballering 691,00 kr./time 691,00 kr./time
Levering af materiel 410,00 kr./levering 250,00 kr./levering

Behandling af affald: Den til enhver tid gældende behandlingspris Den til enhver tid gældende behandlingspris

Levering
Prisen er uanset antal eller type emballage 410,00 kr./levering 250,00 kr./levering

Afhentning af uemballeret farligt affald
Deklarationsafhentning farligt affald
Ekspeditionsgebyr 450,00 kr./deklaration 450,00 kr./deklaration
Afhentning 998,00 kr./ton 998,00 kr./ton
Mindste pris 2.860,00 kr. 2.960,00 kr.

Behandling af affald: Den til enhver tid gældende behandlingspris Den til enhver tid gældende behandlingspris

Tømning af privates fyringsolietanke
Bundsugning inkl. bortskaffelse af affald 998,00 kr./tømning 1.198,00 kr./tømning
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Aftale tømningsordning (fra 2018 - gældende for SYD - som dækker REFAs og AffaldsPlus' områder)
Olie- og benzinudskillere
Første udskiller på én adresse 725,00 kr. 725,00 kr.
Følgende udskillere på samme adresse 510,00 kr. 510,00 kr.
Udskillere over 8 m3 2.175,00 kr. 2.175,00 kr.

Tillæg for ekstra tømning uden for planlagt rute 755,00 kr. 755,00 kr.

Tillæg for tømning uden for tidsrummet mandag til torsdag kl. 8.00 - 15.00 
og fredag 8.00 - 12.00 2.275,00 kr. 2.275,00 kr.

Tillæg for sand/slam
300 - 600 liter sand/slam i udskiller 591,00 kr. 591,00 kr.
mere end 600 liter sand/slam i udskiller 910,00 kr. 930,00 kr.
Forgæves tømning 405,00 kr. 405,00 kr.

Aftale tømningsordning (fra 2018 - kun gældende for SYD - som dækker REFAs og AffaldsPlus' områder)
Sandfang
Sandfang op til 1m3 604,00 kr. 604,00 kr.
Sandfang fra 1m3 op til 2m3 899,00 kr. 899,00 kr.
Sandfang fra 2m3 op til 3m3 1.187,00 kr. 1.187,00 kr.
Sandfang fra 3m3 op til 4m3 1.485,00 kr. 1.485,00 kr.
Sandfang fra 4m3 op til 5m3 1.768,00 kr. 1.768,00 kr.
Sandfang>5m3 tømmes efter tidsforbrug 1.700,00 kr. pr. time 1.700,00 kr. pr. time
Forgæves tømning 405,00 kr. 405,00 kr.
Bortskaffelse af sand til godkendt anlæg 975,00 kr./ton 995,00 kr./ton

AKUT
Aktuarafhentning inden for 24 timer
Ekspeditionsgebyr 450,00 kr./deklaration 450,00 kr./deklaration

Afhentning: Den til enhver tid gældende timepris Den til enhver tid gældende timepris

Behandling af affald: Den til enhver tid gældende behandlingspris for affaldet. Den til enhver tid gældende behandlingspris for affaldet.

Rykkergebyr 100,00 kr. pr. gang 100,00 kr. pr. gang
Rykkergebyr er ikke momspligtigt

DIVERSE ANDRE SMÅTING

Sække til ekstra affald, en sæk + afhentningskort - (salgspris inkl. moms kr. 35,00) 35,00 kr. 35,00 kr.


