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

Takstblad 2022
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 Kommunestyrelsesloven. Det drejer sig blandt andet om takster til borgerne for benyttelse af kommunens institutioner (daginstitutioner m.v.), samt ydelserne fra bl.a. Faxe 
Forsyning
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Økonomiudvalget Takst 2021 Takst 2022

Skatter

Personskatteprocent 25,80 % 25,80 %

Kirkeskatteprocent 1,08 % 1,08 %

Grundskyldspromille 25,00 ‰ 25,00 ‰

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

Oplysninger/attester

Adresseoplysninger 83,00   kr. 83,00 kr.

Bopælsattester 83,00   kr. 83,00 kr.

150,00   kr. 150,00 kr.

205,00   kr. 210,00 kr.

Pas

Pas 0 - 11 år 115,00  kr. 150,00 kr.

Pas 12 - 17 år 143,00  kr. 178,00 kr.

Pas 18 - 64 år 628,00  kr. 890,00 kr.

Pas fra 65 år 378,00  kr. 378,00 kr.

Pasfoto 125,00   kr. 125,00 kr.

Pr. 1.2.2021 er der indført dobbeltgebyr såfremt, man ikke kan fremvise sit tidligere 
pas eller dette er ødelagt.

Køreprøver og kørekort mv. 
Priser for kørekort mm. følger kap. 17 a, Betalingsbestemmelserne i Færdselsloven. 

Køreprøver:
Teoretisk og praktisk køreprøve 600,00   kr. 600,00 kr.
Køreprøve til erhvervsmæssig personbefordring samtidig med køreprøve til bus 600,00   kr. 600,00 kr.
Praktisk prøve til stor motorcykel og almindelig bil med påhængskøretøj 280,00   kr. 280,00 kr.
Kontrollerende køreprøve 890,00   kr. 890,00 kr.
Afholdelse af kørelæreprøve, for første kategori 340,00   kr. 340,00 kr.
Afholdelse af kørelæreprøve, efterfølgende kategorier 320,00   kr. 320,00 kr.
Afholdelse kørelæreprøve til almindelig ved samtidig med prøve til motorcykel 460,00   kr. 460,00 kr.

Fornyelse af kørekort:
Andre kørekort end de nedenfor nævnte 140,00   kr. 140,00 kr.

0,00 kr. 0,00 kr.

180,00   kr. 180,00 kr.

Til erhvervsmæssig personbefordring 280,00   kr. 280,00 kr.

120,00   kr. 120,00 kr.

Med kørelærergodkendelse 280,00   kr. 280,00 kr.

Ombytning af kørekort
280,00   kr. 280,00 kr.

140,00   kr. 140,00 kr.

Tvungen som følge af nye regler og lignende 140,00   kr. 140,00 kr.

Andre kørekort

Duplikatkørekort ved mistet eller defekt, bortset fra kategori LK og AM (lille og stor knallert) 280,00   kr. 280,00 kr.
Duplikatkørekort ved mistet eller defekt, til kategori LK og AM (lille og stor knallert) 140,00   kr. 140,00 kr.

Internationalt kørekort 25,00   kr. 25,00 kr.
Midlertidig erstatningskørekort, bortset fra kategori LK og AM (lille og stor knallert) 170,00   kr. 170,00 kr.
Midlertidig erstatningskørekort, til kategori LK og AM (lille og stor knallert) 140,00   kr. 140,00 kr.

Udstedelse af turistkørekort 0,00 kr. 0,00 kr.

Udenlandsk kørekort til dansk kørekort til kategori LM og AM
Udenlandsk kørekort til dansk kørekort, bortset fra kategori LM og AM

Sundhedskort - ved bortkomst eller læge/gruppeskift

Billedlegitimationskort (inkl. foto) 

Tidsbegrænset som følge af helbredsmæssige forhold, for ansøgere under 75 år
Til lille lastbil, lastbil, lille bus og bus med/uden stort påhængskøretøj for ansøgere, der ikke er 
fyldt 75 år

Erhvervmæssig personbefordring, gundet helbredsmæssig tidsbegrænsning

Side 2 af 11



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. 450,00 kr.

Andre gebyrer
Trafikbøger (taxakørsel) 90,00   kr. 90,00 kr.

Digitalt billede 125,00   kr. 125,00 kr.

Sager til Huslejenævnet 312,00   kr. 312,00 kr.

Postkort 25,00   kr. 25,00 kr.

Folkeregisterbøder
Ikke rettidig flytteanmeldelse (mere end én måned) (§57,1,1) -  kr. 600,00 kr.
Manglende anmeldelse af en opgivet flytning (§57,1,2) - kr. 600,00 kr.

Afgivelse af forkerte oplysninger om selve flytningen (§57,1,3) - kr. 3.000,00 kr.

I særlige grove tilfælde el. ved gentagelsestilfælde forhøjes bøden til (§57,1,3) - kr. 5.000,00 kr.

Undladelse af at give ønskede oplysninger eller at afgive urigtige oplysninger (§57,1,5) - kr. 3.000,00 kr.

I særlige grove tilfælde el. ved gentagelsestilfælde forhøjes bøden til (§57,1,5) - kr. 5.000,00 kr.
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Teknik & Miljøudvalget Takst 2021 Takst 2022

Park og vej
Rottebekæmpelse
Gebyr for rottebekæmpelse, (promille 
beregnes af ejendomsværdi) 0,10                       ‰ 0,10                       ‰

Torvestadepladser
Fast stadeplads pr. år Konkrete aftaler skal indgås.

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 672,00                    kr. 685,00                    kr.

Afslag på byggetilladelse Timepris 672,00                    kr. 685,00                    kr.

Afslag på dispensationer Timepris 672,00                    kr. 685,00                    kr.

Afregningen af gebyrets størrelse sker på 
afgørelsestidspunktet.
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Børn & Læringsudvalget Takst 2021 Takst 2022

Folkeskolen, SFO og klub

Taksterne opkræves i alle årets 12 måneder

Institutionstakst månedligt:
50,00 kr. 50,00 kr.

50,00 kr. 50,00 kr.

Skolefritidsordning for 0. kl. - 3. kl. SFO I 1.699,00 kr. 1.733,00 kr.

Skolefritidsordning for 4. kl. - 6. kl.(SFO II) 629,00 kr. 642,00 kr.

Fritidshjem for 3. kl. på Troelstrupgård 731,00 kr. 860,00 kr.

Fritidsklub for 4. kl. og 5. kl. på Troelstrupgård 294,00 kr. 374,00 kr.

Tilkøb af morgenpasning for børn i SFO II 317,00 kr. 323,00 kr.

Daginstitutioner og dagpleje

Taksterne opkræves i alle årets 12 måneder

Institutionstakst månedligt:
Dagpleje 2.863,00 kr. 2.931,00 kr.

Vuggestue 3.010,00 kr. 3.186,00 kr.

Børnehave 1.643,00 kr. 1.730,00 kr.

Børnehave - deltid 998,00 kr. 1.075,00 kr.

562,00 kr. 573,00 kr.

Tilskud til pasning af egne børn (for børn fra 24 uger og indtil det fyldte 3. år) 7.300,00 kr. 7.474,00 kr.

6.330,00 kr. 6.478,00 kr. 

4.743,00 kr. 5.030,00 kr. 

9.497,00 kr. 9.989,00 kr. 

Kombinationstilbud i kommunal institution:
14,00 kr. pr time 14,00 kr. pr time

13,00 kr. pr time 14,00 kr. pr time

7,00 kr. pr time 8,00 kr. pr time

Kombinationstilskud i privat pasningsordning (fleksibel børnepasser)

29,00 kr. pr time 31,00 kr. pr time

14,00 kr. pr time 15,00 kr. pr time

Deltidspladser i medfør af barselsloven
Taksterne opkræves i alle årets 12 måneder

Dagpleje 30 timer 1.887,00                 kr. 1.916,00 kr.

Vuggestue 30 timer 1.851,00                 kr. 1.943,00 kr. 

Børnehave 30 timer 1.117,00                 kr. 1.196,00 kr.

Søskendetilskud

Der ydes ikke søskendetilskud til pladser i klubber.

Gebyr udstedelse af erstatnings skolekort ved bortkomst

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

Frokostordning i Børnehuset Frøen og Maglemuen

Tilskud til private ordninger

Tilskud til privat pasning (for børn fra 24 uger og indtil 3 år)
Tilskud til privatinstitutioner (for børn fra 3 år og til skolestart)

Dagpleje
Vuggestue

Børnehave

for børn fra 24 uger og indtil 3 år

for børn fra 3 år - skolestart

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

Gebyr udstedelse af skolekort til ikke befordringsberettigede

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

Tilskud til privatinstitutioner (for børn fra 24 uger og indtil 3 år)
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Plan & Kulturudvalget Takst 2021 Takst 2022

Musikskolen

Baby Musik 0-9 mdr. 515,00                    kr. Gratis
Rytmik 1 - 5 år 1.025,00                 kr.                  1.025,00 kr.

1.450,00                 kr.                  1.450,00 kr.

2.-3. kl. musikbutik 1.450,00                 kr.                  1.450,00 kr.
Instrument- og sangundervisning 3.961,00                 kr.                  3.961,00 kr.
Holdundervisning for begyndere (3.-.4. kl.) 2.774,00                 kr.                  2.774,00 kr.
Solosang på hold fra 4. klasse 2.774,00                 kr.                  2.774,00 kr.

580,00                    kr.                     580,00 kr.
Musikteori 410,00                    kr.                     410,00 kr.
KODA og kopiering - én opkrævning pr. sæson -                                                50,00 kr.
Leje af instrumenter pr. sæson: 1.013,00                 kr.                             -   
- Saxofon og kontrabas -                                           1.016,00 kr.
- Klarinet, tværfløjte, violin og trompet -                                              600,00 kr.
- Spansk guitar -                                              400,00 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 - 30 dage 120,00 kr.  50,00 kr. 120,00 kr.  50,00 kr.
over 30 dage 230,00 kr. 120,00 kr. 230,00 kr. 120,00 kr.

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 20,00 kr.                       20,00 kr.

Erstatningspriser

Bog 250,00 kr.                     250,00 kr.
Indbundne årg. af tidsskrift 250,00 kr.                     250,00 kr.
Tegneserie 175,00 kr.                     175,00 kr.
Tidsskrift 80,00 kr.                       80,00 kr.
Lydbøger CD og mp3 500,00 kr.                     750,00 kr.
Konsol- og PC-spil 750,00 kr.                     750,00 kr.
Film 750,00 kr.                     750,00 kr.
Musik - cd 150,00 kr.                     150,00 kr.
Brætspil 350,00 kr.                     350,00 kr.
Sprogkuffert 1.500,00                 kr.                  1.500,00 kr.

Sammensatte materialer f.eks. bog og dvd                 350,00                    kr.                     400,00 kr.

Nyt omslag til f.eks. til film, spil                                        100,00                    kr.                     100,00 kr.
Poser til udlån                       50,00 kr.

Elevbetaling for skoleåret 
2022/2023
(start august 2022)

Kor/Sammenspil

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

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:

Erstatningspriser fastsættes af bibliotekerne.

0.-1. kl. - rytmik

Elevbetaling for skoleåret 
2021/2022 
(start august 2021)
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Læsefamilieposer                  1.350,00 kr.
Øvrige materialer 100-300 kr.  100-300 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.

Leje af lokaler m.v. 

Mobil Scenevogn

Levering af scenevognen, inkl. op- og nedtagning indenfor 
kommunegrænsen i 3 dage 2.500,00                 kr. 2.500,00                 kr.
Efterfølgende dage, pr. dag 500,00                    kr. 500,00                    kr.

Faxe gl. sportshal
Fredag kl. 15 til søndag kl. 20 2.942,00                 kr. 3.000,00                 kr.
1 døgn (hverdag) fra kl. 12 til kl. 12 1.411,00                 kr. 1.439,00                 kr.
Kl. 14 til kl. 7 næste dag 939,00                    kr. 957,00                    kr.

Foreningen skal selv foretage oprydning.

296,00                    kr. 302,00                    kr.
Rengøring 586,00                    kr. 598,00                    kr.

Kultunariet
Festsalen 
Pr. time 586,00                    kr. 598,00                    kr.
Pr. dag 3.255,00                 kr. 3.319,00                 kr.
Pr. weekend 5.861,00                 kr. 5.976,00                 kr.

Pr. time 239,00                    kr. 244,00                    kr.
Pr. dag 1.411,00                 kr. 1.439,00                 kr.
Pr. weekend 2.942,00                 kr. 3.000,00                 kr.

Pr. time 131,00                    kr. 133,00                    kr.
Pr. dag 979,00                    kr. 998,00                    kr.
Pr. weekend 1.303,00                 kr. 1.329,00                 kr.

Pr. time 239,00                    kr. 244,00                    kr.
Pr. dag 1.411,00                 kr. 1.439,00                 kr.
Pr. weekend 2.942,00                 kr. 3.000,00                 kr.

Idrætshallen på Vesteled 24
Pr. time 586,00                    kr. 598,00                    kr.
Pr. dag 3.255,00                 kr. 3.319,00                 kr.
Pr. weekend 5.861,00                 kr. 5.976,00                 kr.

Lokaler på 2. sal - brug af tekøkkenet indgår i lejebeløbet

Alle foreninger, kommunale institutioner samt private arrangører, som laver samarbejde i 
forbindelse med Faxe Kommune kan leje scenevognen. 

Hvis ikke oprydning er optimal koster ekstraoprydning pr. time

Mødelokale i stueetage - Brug af køkkenet indgår i lejebeløbet

Lokaler på 1. sal - brug af tekøkkenet indgår i lejebeløbet

Hvis en del af et flerbindsværk bortkommer, kan hele værket kræves fuldt erstattet, hvis det kun kan genanskaffes samlet.
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Kommunens mødelokaler, skoler og haller
Idrætshaller og festsale
pr. time 477,00                    kr. 486,00                    kr.
pr. dag 2.647,00                 kr. 2.699,00                 kr.
pr. weekend 4.765,00                 kr. 4.859,00                 kr.

Gymnastiksale, aula, faglokaler og mødelokaler til over 50 
personer
pr. time 212,00                    kr. 216,00                    kr.
pr. dag 1.059,00                 kr. 1.080,00                 kr.
pr. weekend 1.588,00                 kr. 1.620,00                 kr.

Mødelokale op til 50 personer
pr. time 159,00                    kr. 162,00                    kr.
pr. dag 794,00                    kr. 810,00                    kr.
pr. weekend 1.324,00                 kr. 1.350,00                 kr.

Klasselokaler og caféer 
pr. time 106,00                    kr. 108,00                    kr.
pr. dag 794,00                    kr. 810,00                    kr.
pr. weekend 1.059,00                 kr. 1.080,00                 kr.

Overnatningsgebyr ved overnatning i idrætshaller, 
gymnastiksale og på skoler
Op til 50 personer - pr. person 43,00                      kr. 44,00                      kr.
50 - 300 personer - pr. person 27,00                      kr. 27,00                      kr.
Over 300 personer

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.

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.
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Senior & Sundhedsudvalget Takst 2021 Takst 2022

Tandpleje 
Taksterne er lovbestemt

Omsorgstandpleje max. årlig takst 550,00                    kr. 555,00                       kr. 

Specialiseret tandpleje max. årligt takst 2.050,00                 kr. 2.075,00                    kr. 

Kørsel til omsorgstandpleje pr. mdr. 28,42                      kr. 29,05                         kr. 

Madudbringning 
Madhus. 

Hovedret med udbringning til hjemmet pr. portion 52,50                      kr. 53,55                         kr. 

Biret pr. portion 14,61                      kr. 14,91                         kr. 

Takster for beboere på plejecentre og rehabiliteringscenter
- Forplejning 
Taksterne er lovbestemt
*Taksterne for 2022 bliver udmeldt ultimo oktober/primo november fra Social- og Ældreministeriet.

Madservice, alle måltider i døgnet pr. måned 3.834,00                 kr. * kr. 

Døgntakst for måneder med 31 dage 123,68                    kr. * kr. 

Døgntakst for måneder med 30 dage 127,80                    kr. * kr. 

Døgntakst for måneder med 28 dage 136,93                    kr. * kr. 

- Servicepakker
Vask af personligt tøj 178                         kr. 185,00                       kr. 

Leje inkl. vask af linned og håndklæder 88                           kr. 67,00                         kr. 

Vaskemiddelpakke 54                           kr. 24,00                         kr. 

Rengøringsartikler 63                           kr. 121,00                       kr. 

Vinduespolering 33                           kr. 21,00                         kr. 

Sundheds- og toiletartikler 85                           kr. 104,00                       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. Taksten til budget 2022 er 
beregnet på baggrund af de faktiske udgifter i 2020, prisfremskrevet til 2022 priser, 
og korrigeret for evt. difference mellem opkrævede og faktiske takster i 2020.
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Teknik & Miljøudvalget - Renovation og 
genbrugsordning Takst 2021 Takst 2022

Faxe Forsyning

Dagrenovation Inkl. moms Inkl. moms

En-familie husstande
2-delte beholdere til mad- og restaffald (190 l. eller 240 l.)
190 liter beholder (2-delt mad-/restaffald), 14 dages tømning 977,00 kr. 1.074,00 kr.

240 liter beholder (2-delt mad-/restaffald), 14 dages tømning 1.135,00 kr. 1.248,00 kr.

190 liter beholder (2-delt mad-/restaffald), 14 dages tømning, 
ugetømning i sommerperiode (medio maj-medio september) 1.407,00 kr. 1.547,00 kr.

240 liter beholder (2-delt mad-/restaffald), 14 dages tømning, 
ugetømning i sommerperiode (medio maj-medio september) 1.620,00 kr. 1.781,00 kr.

Ekstratømning

190/240 liter beholder (2-delt mad-/restaffald) (indenfor normal rute) 101,00 111,00

190/240 liter beholder (2-delt mad-/restaffald) (udenfor normal rute) 380,00 417,00

Udelte beholdere til restaffald (190 l. eller 240 l.)
190 liter beholder til restaffald, 14 dages tømning 935,00 kr. 1.028,00 kr.

240 liter beholder til restaffald, 14 dages tømning 1.057,00 kr. 1.162,00 kr.

190 liter beholder til restaffald, 14 dages tømning, ugetømning i 
sommerperiode (medio maj - medio september) 1.351,00 kr. 1.485,00 kr.

240 liter beholder til restaffald, 14 dages tømning, ugetømning i 
sommerperiode (medio maj - medio september) 1.517,00 kr. 1.668,00 kr.

Samlede bebyggelser
Udelte beholdere til madaffald
190 liter beholder til madaffald, ugetømning 1.667,00 kr. 1.833,00 kr.

240 liter beholder til madaffald, ugetømning 1.739,00 kr. 1.912,00 kr.

400 liter container til madaffald, ugetømning 2.994,00 kr. 3.292,00 kr.

Udelte beholdere til restaffald
190 liter beholder til restaffald, 14 dages tømning 935,00 kr. 1.028,00 kr.

240 liter beholder til restaffald, 14 dages tømning 1.057,00 kr. 1.162,00 kr.

190 liter beholder til restaffald, 14 dages tømning, ugetømning i 
sommerperiode (medio maj - medio september) 1.351,00 kr. 1.485,00 kr.

240 liter beholder til restaffald, 14 dages tømning, ugetømning i 
sommerperiode (medio maj - medio september) 1.517,00 kr. 1.668,00 kr.

400 liter container til restaffald, ugetømning 3.482,00 kr. 3.828,00 kr.

500 liter container til restaffald, ugetømning 3.770,00 kr. 4.145,00 kr.

660 liter container til restaffald, ugetømning 4.996,00 kr. 5.493,00 kr.

770 liter container til restaffald, ugetømning 5.429,00 kr. 5.969,00 kr.

Nedgravede beholdere
3 m³ til restaffald, ugetømning 24.232,00 kr. 26.641,00 kr.

5 m³ til restaffald, ugetømning 30.263,00 kr. 33.271,00 kr.

0,8 m³ til madaffald, ugetømning 13.269,00 kr. 14.588,00 kr.

0,8 m³ til MGP, ugetømning 14.211,00 kr. 18.945,00 kr.

1,3 m³ til papir, småt pap og karton, ugetømning 11.691,00 kr. 15.586,00 kr.

Sommerhusordning (kun gældende for sommerhuse): Tømning fra 3. 
uge i marts – 1. november
2-delte beholdere til mad- og restaffald (190 l. eller 240 l.)
190 liter beholder (2-delt mad-/restaffald), 14 dages tømning 638,00 kr. 702,00 kr.

240 liter beholder (2-delt mad-/restaffald), 14 dages tømning 742,00 kr. 816,00 kr.

190 liter beholder (2-delt mad-/restaffald), 14 dages tømning, 
ugetømning i sommerperiode (medio maj - medio september) 977,00 kr. 1.074,00 kr.

240 liter beholder (2-delt mad-/restaffald), 14 dages tømning, 
ugetømning i sommerperiode (medio maj - medio september) 1.135,00 kr. 1.248,00 kr.

190 liter beholder til madaffald, 14 dages tømning, ugetømning i 
sommerperiode (medio maj - medio september) 834,00 kr. 917,00 kr.

240 liter beholder til madaffald, 14 dages tømning, ugetømning i 
sommerperiode (medio maj - medio september) 869,00 kr. 956,00 kr.

Udelte beholdere til restaffald
190 liter beholder til restaffald, 14 dages tømning, ugetømning i 
sommerperiode (medio maj - medio september) 935,00 kr. 1.028,00 kr.

240 liter beholder til restaffald, 14 dages tømning, ugetømning i 
sommerperiode (medio maj - medio september) 1.057,00 kr. 1.162,00 kr.
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Genbrug
Genbrugsordning (metal, glas, hård plast, papir og småt pap) 685,00 kr. 913,00 kr.

Genbrugsplads 1.250,00 kr. 1.380,00 kr.

Tømning af privates bundfældningstanke

Takster for vand og spildevand kan du se på www.faxeforsyning.dk, 
under fanebladene "Vand" og "Spildevand".

DIVERSE ANDRE SMÅTING

35,00 kr. 35,00 kr.

Olie- og benzinudskillere
Første udskiller på én adresse 906,25 kr. 906,25 kr.
Følgende udskillere på samme adresse 637,50 kr. 637,50 kr.
Udskillere over 8 m3 2.718,75 kr. 1.312,50 kr.

943,75 kr. 943,75 kr.

2.843,75 kr. 2.843,75 kr.
Forgæves tømning 506,25 kr. 506,25 kr.
Tillæg for sand/slam
300 - 600 liter sand/slam i udskiller 743,75 kr. 743,75 kr.
mere end 600 liter sand/slam i udskiller 1.187,50 kr. 1.243,75 kr.

Sandfang
Sandfang op til 1m3 755,00 kr. 755,00 kr.
Sandfang fra 1m3 op til 2m3 1.123,75 kr. 1.018,75 kr.
Sandfang fra 2m3 op til 3m3 1.483,75 kr. 1.375,00 kr.
Sandfang fra 3m3 op til 4m3 1.856,25 kr. 1.750,00 kr.
Sandfang fra 4m3 op til 5m3 2.210,00 kr. 1.993,75 kr.

Sandfang>5m3 tømmes efter tidsforbrug 2.125,00 kr. pr. time 1.312,50 kr. pr. time
Forgæves tømning 506,25 kr. 506,25 kr.
Bortskaffelse af sand til godkendt anlæg 1.262,50 kr./ton 1.156,25 kr./ton

Genbrugspladser - erhverv
Erhverv, betaling pr. besøg 207,50 kr. 221,25 kr. 

Farligt affald - erhverv
11,25 kr. 18,75 kr.

Maling, trykfarver, klæbestoffer m.v. 8,75 kr. 10,00 kr.

10,63 kr. 10,63 kr.

Køle og sprinklervæsker 10,63 kr. 15,00 kr.
Bremsevæsker 10,63 kr. 10,63 kr.
Oliefiltre 8,75 kr. 8,75 kr.
Pesticider/gift 21,88 kr. 25,00 kr.
Spildolie, hydraulikolie m.v. 1,25 kr. 1,25 kr.
Spraydåser og trykbeholdere 18,75 kr. 18,75 kr.
Syrer/baser 18,75 kr. 18,75 kr.

22,50 kr. 43,75 kr.
Medicinrester 18,75 kr. 21,25 kr.
Byggeaffald med PCB og bly 18,75 kr. 18,75 kr.
Andet farligt affald, herunder ukendt affald 43,75 kr. 43,75 kr.
Tømt emballage 18,75 kr. 37,50 kr.
Explosiver (herunder airbag og selestrammere) Pris pr. stk. 125,00 kr. 125,00 kr.

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

Aftale tømningsordning 

Tillæg for ekstra tømning uden for planlagt rute

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

Opløsningsmidler (herunder kasserede rensevæsker)

Farligt affald fra biler (herunder oliefiltre, køle/sprinklervæsker og 
bremsevæsker)

Skarpe og spidse genstande (sygehusaffald/klinisk risikoaffald)

For øvrige Erhvervstakster henvises til Faxe Forsynings og 
Affaldplus' hjemmesider
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