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ex. moms incl. moms

Private

Dagrenovation (pr. år) 1

Pr. ejendom kr. 1.000,00 1.250,00

1 ekstra rød spand 190 L, tømmes hver 2. uge kr. 481,30 601,63

1 ekstra grøn spand 140 L, tømmes hver 2. 

uge kr. 518,70 648,38

1 ekstra stativ, tømmes hver uge kr. 1.000,00 1.250,00

0,00

Erstatningspris ved køb af ny spand: 0,00

Rød spand 190 L inkl. udbringning kr. 378,40 473,00

Grøn spand 140 L inkl. udbringning kr. 337,70 422,13

Renovationsstativer med net incl. udbringning kr. 667,70 834,63

Containere

400 l grøn, tømmes hver 2. uge kr. 1.064,02 1.330,03

400 l rød, tømmes hver 2. uge kr. 1.330,09 1.662,61

400 l rød, tømmes hver uge kr. 2.494,89 3.118,61

600/660 l grøn, tømmes hver 2. uge kr. 1.378,02 1.722,53

600/660 l rød, tømmes hver 2. uge kr. 1.730,49 2.163,11

600/660 l rød, tømmes hver uge kr. 3.295,69 4.119,61

770/800 l grøn, tømmes hver 2. uge kr. 1.490,22 1.862,78

770/800 l rød, tømmes hver 2. uge kr. 1.948,89 2.436,11

770/800 l rød, tømmes hver uge kr. 3.732,49 4.665,61

Containerordninger der tømmes mere end 1 

gang om ugen betales for det faktiske antal 

tømninger via scanning:

Pris pr. scannet tømning af 400 l container kr. 47,98 59,98

Pris pr. scannet tømning af 600/660 l container kr. 63,38 79,23

Pris pr. scannet tømning af 770/800 l container kr. 71,78 89,73

Renovationssække (ekstra) inkl. afhentning og 

behandling kr. 20,20 25,25

Foringspose til 800 l container pr. stk. kr. 8,70 10,88

Genbrugsstation m.m.

Gebyr for administration for private kr. 150,00 187,50

Gebyr for glas, pap og papir for private kr. 14,00 17,50

Gebyr for genbrugsstationer for private kr. 828,75 1.035,94

Gebyr for afvikling af Mårum Losseplads for 

private kr. 23,75 29,69

Gebyr for anvisning af jord private kr. 4,00 5,00

Side 1



Erhverv

Øvrige ordninger

Gebyr for afvikling af Mårum Losseplads for 

erhverv kr. 24,60 30,75

Gebyr for farligt affald for erhverv kr. 142,00 177,50

Gebyr for anvisning af jord for erhverv kr. 82,00 102,50

Gebyr for administration for erhverv kr. 198,00 247,50

Gebyr for genbrugsstationer for erhverv jf. 

betaling pr. besøg:

Personbiler (inkl. 0-5 kg. Farligt affald) kr. 150,00 187,50

Kassevogn (inkl. 0-5 kg. Farligt affald) kr. 150,00 187,50

Ladvogn (inkl. 0-5 kg. Farligt affald) kr. 200,00 250,00

10 kg. farligt affald (tillæg) kr. 36,00 45,00

Årsabonnement (abonnement gælder for hele 

året uafhængig af købstidspunkt)

Personbiler (inkl. 0-5 kg. Farligt affald) kr. 1.600,00 2.000,00

Kassevogn (inkl. 0-5 kg. Farligt affald) kr. 3.300,00 4.125,00

Ladvogn (inkl. 0-5 kg. Farligt affald) kr. 6.300,00 7.875,00

Dagrenovation  

1 ekstra rød spand 190 L kr. 481,30 601,63

1 ekstra grøn spand 140 L kr. 518,70 648,38

1 ekstra stativ, tømmes hver uge kr. 1.000,00 1.250,00

Erstatningspris ved køb af ny spand:

Rød spand 190 L inkl. udbringning kr. 378,40 473,00

Grøn spand 140 L inkl. udbringning kr. 337,70 422,13

Renovationsstativer med net incl. udbringning kr. 667,70 834,63

Renovationssække (ekstra) inkl. afhentning og 

behandling kr. 20,20 25,25

Foringspose til 800 l container pr. stk. kr. 8,70 10,88

Containere

400 l grøn, tømmes hver 2. uge kr. 1.064,02 1.330,03

400 l rød, tømmes hver 2. uge kr. 1.330,09 1.662,61

400 l rød, tømmes hver uge kr. 2.494,89 3.118,61

600/660 l grøn, tømmes hver 2. uge kr. 1.378,02 1.722,53

600/660 l rød, tømmes hver 2. uge kr. 1.730,49 2.163,11

600/660 l rød, tømmes hver uge kr. 3.295,69 4.119,61

770/800 l grøn, tømmes hver 2. uge kr. 1.490,22 1.862,78

770/800 l rød, tømmes hver 2. uge kr. 1.948,89 2.436,11

770/800 l rød, tømmes hver uge kr. 3.732,49 4.665,61

Containerordninger der tømmes mere end 1 

gang om ugen betales for det faktiske antal 

tømninger via scanning:

Pris pr. scannet tømning af 400 l container kr. 47,98 59,98

Pris pr. scannet tømning af 600/660 l container kr. 63,38 79,23
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Pris pr. scannet tømning af 770/800 l container kr. 71,78 89,73

Rottebekæmpelse 2

Gebyr til rottebekæmpelse udgør en 

procentmæssig andel af kommunens udgifter 

til bekæmpelsen beregnet som den aktuelle 

ejendomsværdis andel af den totale 

ejendomsværdi i kommunen.

Parkeringsfond 3

Bidrag til parkeringsfonden udgør senest 

offentliggjorte gennemsnitlige grundværdi pr. 

m2 i gældende område med tillæg af 

udgifterne til anlæg af en parkeringsplads på 

terræn.

Stadepladser mv. 4

Kabyssen og Bistro-Grill, opstilling af 

borde/bænke kr. 3.523,00

Restaurant East China, opstilling af 

borde/bænke kr. 4.643,00

Stadepladser i sommermånederne kr. 2.505,00

Stadepladser af kortere varighed kr. 589,00

Cirkus og lignende arrangementer kr. 589,00

Gilleleje Handelsforening, torvedage kr. 32,00

Kørsel 2013 2014

Kørsel til træning og aktivitet Pr. måned Kr. 157,00 Kr. 159,50

Kørsel til beskyttet beskæftigelse *) pr. måned Kr. 174,00 Kr. 176,75

Kørsel til specialundervisning/USB Som udgangspunkt skal en borger, der er 

visiteret til specialundervisning eller UBS selv 

sørge for transport til og frem 

uddannelsesstedet. Ifølge lovgivningen skal 

borgere, der har længere end 22 km tur/retur 

mellem hjem og uddannelsessted have de fulde 

udgifter til transport refunderet fra kommunen. 

Borgere der har under 22 km tur/retur skal selv 

afholde udgiften til befordring.
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