
 

  

 

 

 

 

 TAKSTKATALOG 
Takster der opkræves af TMF



BILAG  

TEKNIK OG MILJØUDVALGET 
TAKSTER I 2023 

 
 

 

 

 

 

Benævnelse: 
Administrativ tvangsbøde ved manglende tegning af lovpligtig byggeskadefor-
sikring 

Hjemmel: Byggelovens § 25 D, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016). 

Fastsættes af: Borgerrepræsentationen. 

Prisfastsættelsesprincip: 
Beløbets størrelse er afstemt med andre kommuner i landet. Københavns Politi og 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen anbefaler tvangsbøder på 5.000-10.000 kr. pr. bo-
lig pr. uge. 

Kalkulationsprincip:  
Administrativ tvangsbøde, hvor beløb skal sættes i relation til byggeskadeforsikrin-
gens størrelse på ca. 40.000-70.000 kr. pr. bolig. 

Bemærkninger: 
Kun private bygherrer kan opkræves tvangsbøde, og tvangsbøden opkræves pr. 
bolig pr. uge.  

 

  Takst 
Beløb i 2021 Beløb i 2022 Beløb i 2023 

Delindtægt i 
2023 

(kr.) (kr.) (kr.) (mio. kr.) 

1. Administrativ tvangsbøde pr. bolig pr. uge 6.569,08 kr. 6707,03 kr. 6.847,88 0 mio. kr. 

Total Samlet indtægt fra ovenstående takster 0 mio. kr. 0 mio. kr. 0 mio. kr. 0 mio. kr.* 

 
* Denne bøde har aldrig været effektueret, hvorfor indtægt er sat til 0  



BILAG  

TEKNIK OG MILJØUDVALGET 
TAKSTER I 2023 

 

Benævnelse: Administrationsgebyr til støttesagsbehandling ved tilsagn til almene boliger 

Hjemmel: Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. (Almenboligloven) § 107. 

Fastsættes af: 
Borgerrepræsentationen (jf. Borgerrepræsentationens beslutning af 25. marts 
1994). 

Prisfastsættelsesprincip: 
Gebyret opkræves til delvis dækning af kommunens administrationsudgifter ved 
støttesagsbehandlingen. 

Kalkulationsprincip: 
Gebyret udgør 2,5 promille af den for byggeriet godkendte anskaffelsessum eksklu-
siv gebyrer. Borgerrepræsentationen fastsætter størrelsen af gebyret. 

Bemærkninger: 
75 pct. af gebyret opkræves ved tilsagn om skema A og resterende 25 pct. ved til-
sagn om skema B. 

  

  Takst 
Beløb i 2021 Beløb i 2022 Beløb i 2023 

Delindtægt 
i 2023 

‰  ‰  ‰  (mio. kr.) 

1. 
Administrationsgebyr til støttesagsbehand-
ling ved tilsagn til almene boliger (anvendt 
promille). 

2,5 2,5 2,5 2,5 

Total Samlet indtægt fra ovenstående takster 2,4 mio. kr. 2,4 mio. kr.  2,4 mio. kr.  2,5 mio. kr. 

 
  



BILAG  

TEKNIK OG MILJØUDVALGET 
TAKSTER I 2023 

 

Benævnelse: Miljøgodkendelser 

Hjemmel: Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbe-
skyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 

Fastsættes af: Miljøstyrelsen. 

Prisfastsættelsesprincip: Taksten fastsættes årligt af Miljøstyrelsen og offentliggøres på dennes hjemmeside. 

Kalkulationsprincip: 
Der betales en takst pr. time for tid anvendt af medarbejdere. Denne takst var 
243,40 kr. pr. time i 2005. Herefter reguleres taksten årligt på grundlag af de senest 
offentliggjorte p/l-reguleringssatser.  

Bemærkninger: 

Tidsforbruget registreres i GeoEnviron i henhold til Vejledning for brugerbetaling 
for godkendelse og tilsyn og omfatter forberedelse, tilsyn (undtaget transport), op-
følgning og offentliggørelse. Tilsyn med spildevand og svømmebade er ikke gebyr-
pligtige.  
 
Taksten er endnu ikke offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside. For fremmede 
tjenesteydelser opkræves 57,79 pct. af regningsbeløbet excl. moms. 

 

  Takst 
Beløb i 2021 Beløb i 2022 Beløb i 2023 

Delindtægt 
i 2023 

(kr.) (kr.) (kr.) (mio. kr.) 

1. Miljøgodkendelser 433,41 kr. 443,81 kr. 0* 0 

Total Samlet indtægt fra ovenstående takster  0,7 mio. kr. 0 mio. kr. 0 mio. kr.  0 mio. kr. 

* Taksten fastsættes af Miljøstyrelsen og offentliggøres først senere på året. 

  



BILAG  

TEKNIK OG MILJØUDVALGET 
TAKSTER I 2023 

 

Benævnelse: Administration, bolig 

Hjemmel: 
Miljøbeskyttelsesloven, nr. 100 af 19. januar 2022, § 48, og Bekendtgørelse om af-
faldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v., nr. 2097 af 14. december 2020. 

Fastsættes af: Borgerrepræsentationen 

Prisfastsættelsesprincip: 

Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten fastsæt-
tes efter ’hvile i sig selv’-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal 
balancere over en årrække. Balance tilstræbes som hovedregel over en løbende 6-
årig periode, der svarer til perioden for kommunens ressource- og affaldsplan. 

Kalkulationsprincip:  

Gebyrindtægterne skal over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.60 
’Generel administration kun husholdninger ’, jf. ovenstående ’hvile i sig selv’-prin-
cip. Der medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de di-
rekte som indirekte udgifter, jf. afsnit .3 i ’Budget og regnskabssystem for kommu-
nerne’. 

Bemærkninger: 

Gebyret opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i Bygnings- og 
Boligregistret (BBR). Det er beregnet pr. husstand og opkræves på de enkelte ejen-
domme til dækning af ”kommunens generelle administrationsomkostninger, her-
under omkostninger forbundet med administration af anvisningsordninger, regula-
tivfastsættelse, affaldsdata- og regulativsystem, information, konkrete anvisninger 
om håndtering af husholdningsaffald samt planlægning og administration, som 
ikke kan henføres til de enkelte ordninger” (Affaldsaktørbekendtgørelsen § 17).  
Gebyret beregnes efter en fast takst pr. boligenhed, uanset størrelse. 
 
Fra og med 2020 er gebyret sat til 0 kr., da der er oparbejdet et større overskud på 
ordningen samtidig med, at udgifterne er reduceret. Overskuddet skal således ned-
bringes over de kommende år. 

 

  Takst* 
Beløb i 2021 

Beløb i 

2022 

Beløb i 

2023 

Delindtægt i 

2023 

(kr.) (kr.) (kr.) (mio. kr.) 

1. Administrationsgebyr, bolig 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 mio. kr. 

Total Samlet indtægt fra ovenstående takster  0 mio. kr. 0 mio. kr. 0 mio. kr. 0 mio. kr. 

* Taksterne tillægges med virkning fra 1. januar 2022 ikke moms, jf. Landsskatterettens afgørelse den 21. oktober 2020 
(SKM2020.459.LSR). Taksterne for 2021 fremgår inkl. moms, mens de samlede indtægter i 2021 fremgår ex. moms. 

  



BILAG  

TEKNIK OG MILJØUDVALGET 
TAKSTER I 2023 

 

Benævnelse: Dagrenovation, bolig og erhverv 

Hjemmel: 
Miljøbeskyttelsesloven, nr. 100 af 19. januar 2022, § 48, og Bekendtgørelse om af-
faldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v., nr. 2097 af 14. december 2020. 

Fastsættes af: Borgerrepræsentationen 

Prisfastsættelsesprincip: 

Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten fastsæt-
tes efter ’hvile i sig selv’-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal 
balancere over en årrække. Balance tilstræbes som hovedregel over en løbende 6-
årig periode, der svarer til perioden for kommunens ressource- og affaldsplan. 

Kalkulationsprincip:  

Gebyrindtægterne skal over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.61 
’Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald – organisk restaffald 
fra husholdninger og restaffald’, jf. ovenstående ’hvile i sig selv’-princip. Der med-
regnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som in-
direkte udgifter, jf. afsnit .3 i ’Budget og regnskabssystem for kommunerne’. 

Bemærkninger: 

Gebyrerne opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i Bygnings- 
og Boligregistret (BBR). Gebyrerne opkræves på den enkelte ejendom til dækning 
af omkostningerne (afhentning, transport og behandling) ved kommunens ind-
samlingsordninger for restaffald og madaffald.  
 
Gebyrerne for restaffald kan inddeles i følgende typer: 
- Ved ejendomme med en bolig (enfamiliehuse) opkræves et enkelt gebyr, som af-
hænger af den tilmeldte beholdervolumen. 
- For etageboliger består gebyret af et volumengebyr, som er differentieret i for-
hold til tømningsforhold på ejendommen (beholdere, containere eller mobilsug).  
- Virksomheder på egen matrikel betaler rent volumengebyr. Virksomheder, der 
benytter restaffaldsordningen, kan ligeledes benytte ejendommens beholdere til de 
genanvendelige fraktioner i et omfang svarende til en gennemsnitlig husholdning. 
 
Fra og med 2022 indførtes et særskilt madaffaldsgebyr, der i 2022 differentieres ef-
ter tømningsfrekvens. Fra 2023 er Affaldsbekendtgørelsen ændret, så madaffalds-
gebyret er et gennemsnitsgebyr, som alle husstande betaler, uanset tømningsfre-
kvens. 

 
  



BILAG  

TEKNIK OG MILJØUDVALGET 
TAKSTER I 2023 

 
 

  Takst* 
Beløb i 2021 Beløb i 2022 Beløb i 2023 

Delindtægt i 
2023 

(kr.) (kr.) (kr.) (mio. kr.) 

 Restaffald:   
 

 

1. Enfamiliehuse/1 bolig, 75-140 liter pr. uge 2.437,50 kr. 2.250,00 kr. 2.300,00 kr. 22,7 mio. kr. 

2. Enfamiliehuse/1 bolig, 141-239 liter pr. uge 2.906,25 kr. 2.750,00 kr. 2.825,00 kr. 19,5 mio. kr. 

3. Enfamiliehuse/1 bolig, 240 liter pr. uge 3.312,50 kr. 3.200,00 kr. 3.300,00 kr. 16,0 mio. kr. 

4. 
Enfamiliehuse/1 bolig, mere end 240 liter pr. 
liter ugentligt 

15,00 kr. 16,00 kr. 16,50 kr. 4,1 mio. kr. 

5. 
Etageboliger - Beholdervolumen (pr. liter 
ugentligt) 

8,50 kr. 6,70 kr. 7,10 kr. 208,5 mio. kr. 

6. 
Etageboliger - Containere med og uden kom-
primering (pr. liter ugentligt)** 

3,13 kr. 3,00 kr. 3,20 kr. 16,4 mio. kr. 

7. 
Etageboliger - Mobilsug (pr. liter ugent-
ligt)*** 

6,88 kr. 5,90 kr. 5,95 kr. 55,6 mio. kr. 

8. 
Ejendomme uden boligenheder (pr. liter 
ugentligt)**** 

12,50 kr. 8,50 kr. 8,00 kr. 6,7 mio. kr. 

9. Øvrige ejendomme (pr. liter ugentligt)***** 15,00 kr. 15,00 kr. 15,00 kr. 0 mio. kr. 

 Madaffald:     

10. 
Ejendomme med mindst 1 boligenhed (pr. 
bolig og pr. ugentlig tømning) 

 340,00 kr. Udgår 0 mio. kr. 

11. 
Ejendomme uden boligenheder (pr. er-
hvervsenhed og pr. ugentlig tømning) 

 400,00 kr. Udgår 0 mio. kr. 

12. 
Ejendomme med mindst 1 boligenhed (pr. 
bolig) 

  408,00 kr. 132,7 mio. kr. 

13. 
Ejendomme uden boligenheder (pr. er-
hvervsenhed) 

  500,00 kr. 0,2 mio. kr. 

Total Samlet indtægt fra ovenstående takster* 330,5 mio. kr. 436,0 mio. kr. 482,4 mio. kr. 482,4 mio. kr. 

* Taksterne tillægges med virkning fra 1. januar 2022 ikke moms, jf. Landsskatterettens afgørelse den 21. oktober 2020 
(SKM2020.459.LSR). Taksterne for 2021 fremgår inkl. moms, mens de samlede indtægter i 2021 fremgår ex. moms. 
** Containere dækker både over vip-containere, ophaler-containere og nedgravet materiel. Ved beregning af gebyr for containere 
med komprimering ganges volumen med en faktor på 2,5. 
*** Ved beregning af gebyr for mobilsug ganges volumen med en faktor på 0,8.  
**** Denne var tidligere betegnet ’Rent erhverv, egen matrikel’ og dækker over ejendomme uden boligenheder, såsom spejderfor-
eninger, friskoler og andre almennyttige formål. 
***** Denne var tidligere betegnet ’Fast takst’ og dækker over ejendomme, der af forskellige årsager ikke kan henføres til de andre 
kategorier, såsom haveforeninger. 
  



BILAG  

TEKNIK OG MILJØUDVALGET 
TAKSTER I 2023 

 

Benævnelse: Storskrald, haveaffald og småt elektronik 

Hjemmel: 
Miljøbeskyttelsesloven, nr. 100 af 19. januar 2022, § 48, og Bekendtgørelse om af-
faldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v., nr. 2097 af 14. december 2020. 

Fastsættes af: Borgerrepræsentationen 

Prisfastsættelsesprincip: 

Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten fastsæt-
tes efter ’hvile i sig selv’-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal 
balancere over en årrække. Balance tilstræbes som hovedregel over en løbende 6-
årig periode, hvilket svarer til perioden for kommunens ressource- og affaldsplan. 

Kalkulationsprincip:  

Gebyrindtægterne skal over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.62 
’Ordninger for storskrald og haveaffald’, jf. ovenstående ’hvile i sig selv’-princip. Der 
medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte 
som indirekte udgifter, jf. afsnit .3 i ’Budget og regnskabssystem for kommu-
nerne’. 

Bemærkninger: 

Gebyrerne opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i Bygnings- 
og Boligregistret (BBR). De er beregnet pr. husstand og opkræves på de enkelte 
ejendomme til dækning af omkostningerne (afhentning, transport og behandling) 
ved kommunens indsamlingsordninger for storskrald, haveaffald og småt elektro-
nik.  
 
Gebyrerne beregnes efter en fast takst pr. boligenhed, uanset størrelse, og opkræ-
ves hos alle ejendomstyper. 

 

  Takst* 
Beløb i 2021* Beløb i 2022 Beløb i 2023 

Delindtægt i 
2023 

(kr.) (kr.) (kr.) (mio. kr.) 

1. Storskrald 200,00 kr. 200,00 kr. 225,00 kr. 73,1 mio. kr. 

2. Haveaffald 56,25 kr. 58,00 kr. 70,00 kr. 22,8 mio. kr. 

3. Småt elektronik 67,50 kr. 53,00 kr. 53,00 kr. 17,2 mio. kr. 

Total Samlet indtægt fra ovenstående takster*  80,8 mio. kr. 99,5 mio. kr. 113,1 mio. kr. 113,1 mio. kr. 

* Taksterne tillægges med virkning fra 1. januar 2022 ikke moms, jf. Landsskatterettens afgørelse den 21. oktober 2020 
(SKM2020.459.LSR). Taksterne for 2021 fremgår inkl. moms, mens de samlede indtægter i 2021 fremgår ex. moms. 

  



BILAG  

TEKNIK OG MILJØUDVALGET 
TAKSTER I 2023 

 

Benævnelse: Papir, pap, glas, plast og metal 

Hjemmel: 
Miljøbeskyttelsesloven, nr. 100 af 19. januar 2022, § 48, og Bekendtgørelse om af-
faldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v., nr. 2097 af 14. december 2020. 

Fastsættes af: Borgerrepræsentationen 

Prisfastsættelsesprincip: 

Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten fastsæt-
tes efter ’hvile i sig selv’-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal 
balancere over en årrække. Balance tilstræbes som hovedregel over en løbende 6-
årig periode, der svarer til perioden for kommunens ressource- og affaldsplan. 

Kalkulationsprincip:  

Gebyrindtægterne skal over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.63 
’Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaf-
fald’, jf. ovenstående ’hvile i sig selv’-princip. Der medregnes de langsigtede gen-
nemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte udgifter, jf. afsnit 9.3 
i ’Budget og regnskabssystem for kommunerne’. 

Bemærkninger: 

Gebyrerne opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i Bygnings- 
og Boligregistret (BBR). De er beregnet pr. husstand og opkræves på den enkelte 
ejendom til dækning af omkostningerne (afhentning, transport og behandling) ved 
kommunens bolignære indsamlingsordninger til papir, pap, glas, plast, metal samt 
mad- og drikkekartoner. 
 
Gebyrerne beregnes efter en fast takst pr. boligenhed, uanset størrelse. 
I 2020 og 2021 var gebyret for papir sat til 0 kr., da der er oparbejdet et større over-
skud på ordningen samtidig med, at udgifterne er reduceret. Overskuddet skulle 
således nedbringes over de kommende år. Da der er udsigt til stigende udgifter, er 
gebyret sat op i 2022 og 2023. 
 
Fra 2022 indførtes et særskilt gebyr for mad- og drikkekartonaffald. 

 

  Takst* 
Beløb i 2021* Beløb i 2022 Beløb i 2023 

Delindtægt i 
2023 

(kr.) (kr.) (kr.) (mio. kr.) 

1. Papir 0,00 kr. 25,00 kr. 30,00 kr. 9,8 mio. kr. 

2. Pap 87,50 kr. 215,00 kr. 257,00 kr. 83,5 mio. kr. 
3. Glasemballage 87,50 kr. 105,00 kr. 140,00 kr. 45,5 mio. kr. 

4. Plast 187,50 kr. 210,00 kr. 270,00 kr. 87,8 mio. kr. 

5. Metal 37,50 kr. 38,00 kr. 38,00 kr. 12,4 mio. kr. 

6. Mad- og drikkekartoner  5,00 kr. 10,00 kr. 3,3 mio. kr. 

Total Samlet indtægt fra ovenstående takster*  101,7 mio. kr. 191,3 mio. kr. 242,2 mio. kr. 242,2 mio. kr. 

* Taksterne tillægges med virkning fra 1. januar 2022 ikke moms, jf. Landsskatterettens afgørelse den 21. oktober 2020 
(SKM2020.459.LSR). Taksterne for 2021 fremgår inkl. moms, mens de samlede indtægter i 2021 fremgår ex. moms. 
 
  



BILAG  

TEKNIK OG MILJØUDVALGET 
TAKSTER I 2023 

 
 

Benævnelse: Farligt affald 

Hjemmel: 
Miljøbeskyttelsesloven, nr. 100 af 19. januar 2022, § 48, og Bekendtgørelse om af-
faldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v., nr. 2097 af 14. december 2020. 

Fastsættes af: Borgerrepræsentationen 

Prisfastsættelsesprincip: 

Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten fastsæt-
tes efter ’hvile i sig selv’-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal 
balancere over en årrække. Balance tilstræbes som hovedregel over en løbende 6-
årig periode, der svarer til perioden for kommunens ressource- og affaldsplan. 

Kalkulationsprincip:  

Gebyrindtægterne skal over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.64 
’Ordninger for farligt affald’, jf. ovenstående ’hvile i sig selv’-princip. Der medreg-
nes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indi-
rekte udgifter, jf. afsnit .3 i ’Budget og regnskabssystem for kommunerne’. 

Bemærkninger: 

Gebyrerne opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i Bygnings- 
og Boligregistret (BBR). De er beregnet pr. husstand og opkræves på de enkelte 
ejendomme til dækning af omkostningerne (afhentning, transport og behandling) 
ved kommunens bolignære indsamlingsordninger for farligt affald.  
Gebyrerne beregnes efter en fast takst pr. boligenhed, uanset størrelse. 
 
I 2022 indførtes et særskilt gebyr for tekstilaffald, men da ordningen endnu ikke er 
implementeret, er gebyret sat til 0 kr. i 2023. De opkrævede indtægter i 2022 an-
vendes til at dække fremtidige udgifter, når ordningen implementeres, så der sikres 
’hvile i sig selv’ over en årrække. 

 

  Takst* 
Beløb i 2021* Beløb i 2022 Beløb i 2023 

Delindtægt i 
2023 

(kr.) (kr.) (kr.) (mio. kr.) 

1. Farligt affald 47,50 kr. 44,00 kr. 46,00 kr. 15,0 mio. kr. 

2. Tekstilaffald  5,00 kr. 0 kr. 0 mio. kr. 

Total Samlet indtægt fra ovenstående takster*  12,1 mio. kr. 15,7 mio. kr. 15,0 mio. kr. 15,0 mio. kr. 

* Taksterne tillægges med virkning fra 1. januar 2022 ikke moms, jf. Landsskatterettens afgørelse den 21. oktober 2020 
(SKM2020.459.LSR). Taksterne for 2021 fremgår inkl. moms, mens de samlede indtægter i 2021 fremgår ex. moms. 
  



BILAG  

TEKNIK OG MILJØUDVALGET 
TAKSTER I 2023 

 

Benævnelse: Genbrugsstation, bolig 

Hjemmel: 
Miljøbeskyttelsesloven, nr. 100 af 19. januar 2022, § 48, og Bekendtgørelse om af-
faldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v., nr. 2097 af 14. december 2020. 

Fastsættes af: Borgerrepræsentationen 

Prisfastsættelsesprincip: 

Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten fastsæt-
tes efter ’hvile i sig selv’-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal 
balancere over en årrække. Balance tilstræbes som hovedregel over en løbende 6-
årig periode, der svarer til perioden for kommunens ressource- og affaldsplan. 

Kalkulationsprincip:  

Sammen med indtægterne fra gebyret ’Genbrugsstation, erhverv’ skal disse gebyr-
indtægter dække omkostningerne på funktion 1.3 .  ’Genbrugsstationer’ over en 
årrække, jf. ovenstående ’hvile i sig selv’-princip. Der medregnes de langsigtede 
gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte udgifter, jf. af-
snit .3 i ’Budget og regnskabssystem for kommunerne’. 

Bemærkninger: 

Gebyret opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i Bygnings- og 
Boligregistret (BBR). Det er beregnet pr. husstand og opkræves på den enkelte 
ejendom for adgang til at kunne gøre brug af genbrugspladser, uanset hvor disse 
er placeret.  
 
Gebyret beregnes efter en fast takst pr. boligenhed, uanset størrelse. 

 

  Takst* 
Beløb i 2021* Beløb i 2022 Beløb i 2023 

Delindtægt i 
2023 

(kr.) (kr.) (kr.) (mio. kr.) 

1. Genbrugsstationsgebyr 437,50 kr. 410,00 kr. 430,00 kr. 138,1 mio. kr. 

Total Samlet indtægt fra ovenstående takster*  111,3 mio. kr. 131,2 mio. kr. 138,1 mio. kr. 138,1 mio. kr. 

* Taksterne tillægges med virkning fra 1. januar 2022 ikke moms, jf. Landsskatterettens afgørelse den 21. oktober 2020 
(SKM2020.459.LSR). Taksterne for 2021 fremgår inkl. moms, mens de samlede indtægter i 2021 fremgår ex. moms. 
  



BILAG  

TEKNIK OG MILJØUDVALGET 
TAKSTER I 2023 

 

Benævnelse: Genbrugsstation, erhverv 

Hjemmel: 
Miljøbeskyttelsesloven, nr. 100 af 19. januar 2022, § 48, og Bekendtgørelse om af-
faldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v., nr. 2097 af 14. december 2020. 

Fastsættes af: Borgerrepræsentationen 

Prisfastsættelsesprincip: 

Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten fastsæt-
tes efter ’hvile i sig selv’-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal 
balancere over en årrække. Balance tilstræbes som hovedregel over en løbende 6-
årig periode, der svarer til perioden for kommunens ressource- og affaldsplan. 

Kalkulationsprincip:  
Sammen med indtægterne fra gebyret ’Genbrugsstation, bolig’ skal disse gebyr-
indtægter dække omkostningerne på funktion 1.3 .  ’Genbrugsstationer over en 
årrække’, jf. ovenstående ’hvile i sig selv’-princip.  

Bemærkninger: 

Til og med 2021 opkræves gebyret pr. besøg på en genbrugsplads eller ved et års-
abonnement, men med virkning fra 1. januar 2022 afregnes der blot pr. besøg. I/S 
Amager Ressourcecenter (ARC) har vurderet, at den nye gebyrstruktur i kombina-
tion med fakturering baseret på nummerpladeregistrering er den mest kostægte 
og effektive. Derfor er nogle af gebyrkategorierne udgået med virkning fra 1. januar 
2022.  
 
Det er fortsat uklart, om Landsskatterettens afgørelse om moms på affaldsgebyrer 
fra den 21. oktober 2020 også omfatter erhvervenes brug af genbrugsstationer. 
ARC fortsætter derfor den hidtige opkrævning, hvorfor nedenstående gebyrer til-
lægges moms. 

 

  Takst* 
Beløb i 2021 

Beløb i 

2022 
Beløb i 2023 

Delindtægt i 

2023 

(kr.) (kr.) (kr.) (mio. kr.) 

1. Betaling pr. besøg/Personbil 193,00 kr. 120,00 kr. 124,00 kr. 1,0 mio. kr. 

2. Betaling pr. besøg/Kassevogn 193,00 kr. 156,00 kr. 160,00 kr. 1,5 mio. kr. 

3. Betaling pr. besøg/Ladvogn 295,00 kr. 188,00 kr. 192,00 kr. 0,9 mio. kr. 

4. Betaling pr. besøg/Farligt affald, 0-10 kg 102,00 kr. 112,00 kr. 116,00 kr. 0 mio. kr. 

5. Betaling pr. besøg/Farligt affald, 10-25 kg 193,00 kr. 196,00 kr. 200,00 kr. 0 mio. kr. 

6. Årsabonnement/Personbil 4.577,00 kr. Udgår Udgår 0 mio. kr. 

7. Årsabonnement/Kassevogn 11.289,00 kr. Udgår Udgår 0 mio. kr. 

8. Årsabonnement/Ladvogn 16.781,00 kr. Udgår Udgår 0 mio. kr. 

Total Samlet indtægt fra ovenstående takster  3,4 mio. kr. 3,4 mio. kr. 3,4 mio. kr. 3,4 mio. kr. 

* Taksterne tillægges 25% moms.  



BILAG  

TEKNIK OG MILJØUDVALGET 
TAKSTER I 2023 

 

Benævnelse: Bestilling af container til storskrald eller haveaffald samt vask af materiel 

Hjemmel: 
Miljøbeskyttelsesloven, nr. 100 af 19. januar 2022, § 48, og Bekendtgørelse om af-
faldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v., nr. 2097 af 14. december 2020. 

Fastsættes af: Borgerrepræsentationen 

Prisfastsættelsesprincip: 
Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor gebyret fastsæt-
tes på baggrund af en omkostningsberegning. 

Kalkulationsprincip:  
Gebyrindtægterne skal dække de omkostninger, der er forbundet med ydelsen, 
f.eks. opstilling og afhentning af containere til storskrald og haveaffald. 

Bemærkninger: 

Gebyrerne opkræves pr. hændelse. Det skal bemærkes, at ydelserne er frivillige. Det 
betyder, at afhentning af storskrald og haveaffald som løst affald indgår i gebyrerne 
for storskrald og haveaffald, som vist ovenfor. Det betyder ligeledes, at grundejeren 
selv kan forestå vask af materiel. Hvis grundejeren ikke følger en henstilling om vask 
af materiel, kan Teknik- og Miljøforvaltningen dog forestå vasken på grundejerens 
regning. 
 
Da der er tale om en frivillige ydelser, vurderes disse ikke at være omfattet af Lands-
skatterettens afgørelse om moms på affaldsgebyrer fra den 21. oktober 2020. Ne-
denstående gebyrer tillægges derfor 25 % moms. 

 

  Takst* 
Beløb i 2021 Beløb i 2022 Beløb i 2023 

Delindtægt i 

2023 

(kr.) (kr.) (kr.) (mio. kr.) 

1. 
Opstilling og tømning af container til stor-
skrald 

1.550,00 kr. 1.550,00 kr. 1.550,00 kr. 1,5 mio. kr. 

2. 
Opstilling og tømning af container til ha-
veaffald 

1.350,00 kr. 1.350,00 kr. 1.350,00 kr. 0,5 mio. kr. 

3. Forgæves kørsel ved storskrald 1.550,00 kr. 1.550,00 kr. 1.550,00 kr. 0,0 mio. kr. 

4. Forgæves kørsel ved haveaffald 1.350,00 kr. 1.350,00 kr. 1.350,00 kr. 0,0 mio. kr. 

5. Vask af materiel 250,00 kr. 250,00 kr. 250,00 kr. 1,5 mio. kr. 

Total Samlet indtægt fra ovenstående takster  3,5 mio. kr. 3,6 mio. kr. 3,6 mio. kr. 3,6 mio. kr. 

* Taksterne tillægges 25% moms. 
  



BILAG  

TEKNIK OG MILJØUDVALGET 
TAKSTER I 2023 

 

Benævnelse: 
Konkret anvisning af erhvervsaffald samt anmeldelse og dokumentation ved flyt-

ning af jord, som er erhvervsaffald 

Hjemmel: 
Miljøbeskyttelsesloven, nr. 100 af 19. januar 2022, § 48, og Bekendtgørelse om af-
faldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v., nr. 2097 af 14. december 2020. 

Fastsættes af: Borgerrepræsentationen 

Prisfastsættelsesprincip: 
Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten fastsæt-
tes efter ’hvile i sig selv’-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal 
balancere over en årrække.  

Kalkulationsprincip:  
Gebyrindtægterne skal dække de omkostninger, der er forbundet med henholdsvis 
konkret anvisning af erhvervsaffald samt anmeldelse og dokumentation ved flyt-
ning af jord, der er erhvervsaffald.  

Bemærkninger: 

Gebyret skal differentieres, så det afspejler tidsforbruget ved den enkelte konkrete 
anvisning eller anmeldelse, jf. Affaldsaktørbekendtgørelsens § 18, stk. 4 og 5. Geby-
rerne er inddelt i nogle variable takster, der opkræves per påbegyndt kvarter, og fa-
ste administrationsgebyrer, der opkræves uafhængigt af tidsforbruget. Administra-
tionsgebyrerne dækker udgifterne til opkrævning og opfølgning på ubetalte faktu-
raer. Administrationsgebyret ved anmeldelse og dokumentation ved flytning af 
jord, der er erhvervsaffald, dækker ligeledes udgifter til et fagsystem.  
 
Gebyrerne blev indført med virkning fra 1. januar 2022. 

 

  Takst 
Beløb i 2021 Beløb i 2022 Beløb i 2023 

Delindtægt i 

2023 

(kr.) (kr.) (kr.) (mio. kr.) 

1. 
Sagsbehandlingstakst for konkret anvis-
ning af erhvervsaffald (pr. påbegyndt 
kvarter) 

 136,00 kr. 127,00 kr. 0,1 mio. kr. 

2. 
Administrationsgebyr ved konkret anvis-
ning af erhvervsaffald (pr. sag) 

 157,00 kr. 150,00 kr. 0,0 mio. kr. 

2. 
Sagsbehandlingstakst for anmeldelse og 
dokumentation ved flytning af jord, der er 
erhvervsaffald (pr. påbegyndt kvarter) 

 138,00 kr. 128,00 kr. 0,6 mio. kr. 

3. 
Administrationsgebyr ved anmeldelse og 
dokumention ved flytning af jord, der er 
erhvervsaffald (pr. anmeldelse) 

 199,00 kr. 191,00 kr. 0,4 mio. kr. 

Total Samlet indtægt fra ovenstående takster  0,0 mio. kr. 1,2 mio. kr. 1,1 mio. kr. 1,1 mio. kr. 
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Benævnelse: Rottebekæmpelse 

Hjemmel: 
Bekendtgørelse nr. 1723 af 17. december 2017 om forebyggelse og bekæmpelse af 
rotter. 

Fastsættes af: Borgerrepræsentationen. 

Prisfastsættelsesprincip: Kostpris. 

Kalkulationsprincip:  

Gebyrindtægterne skal dække direkte og indirekte omkostninger til bekæmpelse af 
rotter. De samlede omkostninger til rottebekæmpelse opgøres. Promillen beregnes 
herefter som en andel af den samlede ejendomsværdi i kommunen. Fra 2023 over-
går rottebekæmpelse til styring efter hvile i sig selv princippet, hvor mer/mindre-
forbrug vil blive indregnet i kommende års takster.  

Bemærkninger: 

Promillen fastsættes endeligt i november for det kommende års budget på bag-
grund af den samlede ejendomsværdi i kommunen. 
 
Jf. BR-beslutning d. 29 oktober 2020 blev der afsat ekstra  11,6 mio. kr i 2021 og 8,2 
mio. kr. i 2022 til opsætning af rottespærre. Det viste sig, at færre ejendomme end 
estimeret havde haft behov for TV-inspektion og montering af rottespærre. Dette 
betød er samlet mindreforbrug på 2,5 mio. kr. i 2021 samt 7,6 mio. kr. i 2022, som 
blev reguleret i takstberegningen for 2022. 
 
  

 

  Takst 
Beløb i 2021 Beløb i 2022 

Beløb i 
2023 

Delindtægt i 
2023 

(kr.) (kr.) (kr.) (mio. kr.) 

1. Rottebekæmpelse (anvendt promille). 0,03932 0,02083 0,02435 0,02435 

Total Samlet indtægt fra ovenstående takster   28,3 mio. kr. 14,9 mio. kr. 17,6 mio. kr 17,6 mio. kr 
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Benævnelse: Modtagelse af forurenet jord 

Hjemmel: Miljøbeskyttelsesloven, nr. 100 af 19. januar 2022, § 48 

Fastsættes af: Borgerrepræsentationen. 

Prisfastsættelsesprincip: 
Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten fastsæt-
tes efter ’hvile i sig selv’-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal 
balancere over en årrække.  

Kalkulationsprincip:  
Taksten skal dække betaling af depotleje til By & Havn, lovpligtige hensættelser samt 
driftsomkostninger og administration.  

Bemærkninger: 
Forurenet jord, der modtages i løbet af 2023, opstakkes midlertidigt på depotet i 
Nordhavn og skal efterfølgende flyttes til Lynetteholmen, hvor det deponeres ende-
ligt. 

 

  Takst* 
Beløb i 2021 Beløb i 2022 Beløb i 2023 

Delindtægt i 
2023 

(kr.) (kr.) (kr.) (mio. kr.) 

1. 
Modtagelse af forurenet jord: 0-1.000 tons/år 
(kr. pr. ton)** 

121,00 kr. 121,00 kr. 121,00 kr. 98,9 mio. kr. 

2. 
Modtagelse af forurenet jord: 1.000-5.000 tons 
(kr. pr. ton) 

119,00 kr. 119,00 kr. 119,00 kr. 0 mio. kr. 

3. 
Modtagelse af forurenet jord: 5.000-10.000 
tons (kr. pr. ton) 

116,50 kr. 116,50 kr. 116,50 kr. 0 mio. kr. 

4. 
Modtagelse af forurenet jord: Over 10.000 tons 
(kr. pr. ton) 

114,00 kr. 114,00 kr. 114,00 kr. 0 mio. kr. 

Total Samlet indtægt fra ovenstående takster 171,2 mio. kr. 171,2 mio. kr. 98,9 mio. kr. 98,9 mio. kr. 

* Taksterne tillægges 25 pct. moms. 
** Samlet indtægt for hele ordningen i 2023 

 

  



BILAG  

TEKNIK OG MILJØUDVALGET 
TAKSTER I 2023 

 

Benævnelse: Parkeringsafgift 

Hjemmel: Færdselslovens § 121 stk. 5. 

Fastsættes af: Lovbestemt (Justitsministeriet). 

Prisfastsættelsesprincip: Lovfastsat. 

Kalkulationsprincip:  Taksten er en statslig fastsat afgift, som kommunen ikke kan regulere. 

Bemærkninger: Indtægterne er opgjort ud fra antal pålagte p-afgifter. 

 

  Takst* 
Beløb i 2021 Beløb i 2022 Beløb i 2023 

Delindtægt i 
2023 

(kr.) (kr.) (kr.) (mio. kr.) 

1. P-afgift 510,00 kr. 510,00 kr. 510,00 kr.  

2. P-afgift (særlige forhold) 1.020,00 kr. 1.020,00 kr. 1.020,00 kr.  

3. P-afgift (tunge køretøjer) 2.040,00 kr. 2.040,00 kr. 2.040,00 kr.  

Total Samlet indtægt fra ovenstående takster  156,4 mio. kr. 156,4 mio. kr. 184,1 mio. kr. 184,1 **mio. kr. 

*Beløbene er udtryk for den budgetterede indtægt 
** Samlet indtægt for hele ordningen i 2022   



BILAG  

TEKNIK OG MILJØUDVALGET 
TAKSTER I 2023 

 

Benævnelse: Betalingsparkering 

Hjemmel: 
Vejlovens § 90 stk. 2 og stk. 4. Samt Bekendtgørelse om parkering på offentlige 
veje. 

Fastsættes af: Borgerrepræsentationen. 

Prisfastsættelsesprincip: 
Taksterne fastsættes ud fra niveauet for den adfærdsregulering af bilisterne, der er 
behov for. Dette prisfastsættelsesprincip er det eneste lovlige i forhold til betalings-
parkering. 

Kalkulationsprincip:  
Prisopregning sker efter bestemmelserne i Parkeringsstrategien for Københavns 
Kommune. 

Bemærkninger: 

En P-billet udstedes kun elektronisk og taksten gælder for én time. 
 
P-billet taksterne gælder for alle køretøjer undtagen el-, brintbiler og el-motorcyk-
ler. P-billet taksterne gælder dog for alle køretøjer, når der parkeres i Københavns 
Kommunes fuldautomatiske p-anlæg. 
 
Forbrug vedr. miljødifferentieret beboerlicens trækkes i Danmarks Motorregister 
fra feltet ’Samlet beregnet brændstofforbrug’. 

 

  Takst* 
Beløb i 2021 Beløb i 2022 Beløb i 2023 

Delindtægt i 
2023 

(kr.) (kr.) (kr.) (mio. kr.) 

 P-billetter     

1. P-billet, Rød zone 39,00 kr. 39,00 kr. 41,00 kr. 60,6 kr. 

2. P-billet, Rød zone (aften) 15,00 kr. 16,00 kr. 16,00 kr. 7,2 kr. 

3. P-billet, Rød zone (nat) 5,00 kr. 5,00 kr. 5,00 kr. 1,6 kr. 

4. P-billet, Grøn zone 22,00 kr. 23,00 kr. 24,00 kr. 108,0 kr. 

5. P-billet, Grøn zone (aften) 15,00 kr. 16,00 kr. 16,00 kr. 20,8 kr. 

6. P-billet, Grøn zone (nat) 5,00 kr. 5,00 kr. 5,00 kr. 5,0 kr. 

7. P-billet, Blå zone 14,00 kr. 14,00 kr. 15,00 kr. 112,2 kr. 

8. P-billet, Blå zone (aften) 15,00 kr. 16,00 kr. 16,00 kr. 27,0 kr. 

9. P-billet, Blå zone (nat) 5,00 kr. 5,00 kr. 5,00 kr. 6,7 kr. 

10. P-billet, Gul zone (dag og aften) 11,00 kr. 11,00 kr. 12,00 kr. 56,0 kr. 

11. P-billet, Gul zone (nat) 3,00 kr. 3,00 kr. 3,00 kr. 2,3 kr. 

Tabellen forsætter på næste side  
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 Beboerlicenser, pr. forbrug (km/l)     

12. Elbil og brintbil*** 205,00 kr. 205,00 kr. 215,00 kr. 
0,2 kr. 

13. Benzin 15,3-0,1 / Diesel 17,2-0,1 4.060,00 kr. 4.145,00 kr. 4.290,00 kr. 28,1 kr. 

14. Benzin 18,1-15,4 / Diesel 20,4-17,3 2.030,00 kr. 2.075,00 kr. 2.145,00 kr. 13,5 kr. 

15. Benzin 19,9-18,2 / Diesel 22,4-20,5 2.030,00 kr. 2.075,00 kr. 2.145,00 kr. 11,2 kr. 

16. Benzin >34,3-20,0 / Diesel >38,6-22,5 1.015,00 kr. 1.035,00 kr. 1.075,00 kr. 32,2 kr. 

17. Beboerlicens forbrug ikke registreret 2.030,00 kr. 2.075,00 kr. 2.145,00 kr. 1,0 kr. 

 Periodekort     

18. Erhvervsperiodekort pr. dag de første 4 dage 98,00 kr. 100,00 kr. 104,00 kr. 0,1 

19. 
Erhvervsperiodekort pr. dag de efterfølgende 
dage 

66,00 kr. 68,00 kr. 70,00 kr. 4,o kr. 

20. 
Periodekort, Rød zone, pris pr. betalingsdag, 
min. 5 dage 

242,00 kr. 247,00 kr. 256,00 kr. 0,3 kr. 

21. 
Periodekort, Grøn zone, pris pr. betalingsdag, 
min. 5 dage 

140,00 kr. 143,00 kr. 148,00 kr. 3,1 kr. 

22. 
Periodekort, Blå zone, pris pr. betalingsdag, 
min. 5 dage 

89,00 kr. 91,00 kr. 94,00 kr. 3,3 kr. 

23. 
Periodekort, Gul zone, pris pr. Betalingsdag, 
min. 5 dage 

70,00 kr. 72,00 kr. 74,00 kr. 1,1 kr. 

 Andre licenstyper     

24. 
Lånebilslicenser, pr. måned. Maksimalt 4 må-
neder pr. folkeregisteradresse pr. løbende 12 
måneder  

135,00 kr. 135,00 kr. 140,00 kr. 0,6 kr. 

25. Erhvervslicens  3.150,00 kr. 3.215,00 kr. 3.325,00 kr. 3,0 kr. 

26. Erhvervspluslicens 9.980,00 kr. 10.190,00 kr. 10.545,00 kr. 0,3 kr. 

27. Licens til delebil med fast stamplads 200,00 kr. 200,00 kr. 200,00 kr. 0,1 kr. 

Total Samlet indtægt fra ovenstående takster 545,2 mio. kr. 552,0 mio. kr. 509,0 mio. kr. 509,0 mio. kr. 

*Beløbene er udtryk for den forventede indtægt ved den forudsatte aktivitet og takst  
** Foreløbig beregning af forventede indtægter i 2023 - jf. BR beslutning opdateres indtægtsforventning i forbindelse med august-
indstillingen.  
*** Der sælges ikke længere beboerlicenser til elmotorcykler.  
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Benævnelse: Øvrige licenser 

Hjemmel:  
Vejlovens § 90 stk. 2 og stk. 4. Samt Bekendtgørelse om parkering på offentlige veje 
§11. 

Fastsættes af:  Borgerrepræsentationen. 

Prisfastsættelsesprincip: Taksten fastsættes ud fra niveauet for den adfærdsregulering, der er behov for.  

Kalkulationsprincip:  
Taksten fastsættes med henblik på varetagelse af trafikale hensyn og mobilitetshen-
syn. 

Bemærkninger: Priserne er gebyr for udstedelse af tilladelser til politiets køretøjer 

 

  Takst 
Beløb i 2021 

Beløb i 
2022 

Beløb i 
2023 

Delindtægt i 
2023 

(kr.) (kr.) (kr.) (mio. kr.) 

1. Øvrige licenser* 200,00 kr. 200,00 kr. 200,00 kr. 0,2 

Total Samlet indtægt fra ovenstående takster  0,3 mio. kr. 0,3 mio. kr. 0,2 mio. kr. 0,2 mio. kr. 

*Beløbene er udtryk for den forventede indtægt ved den forudsatte aktivitet og takst.  



BILAG  

TEKNIK OG MILJØUDVALGET 
TAKSTER I 2023 

 

Benævnelse: Afgift for råden over offentligt vejareal (containere) 

Hjemmel: Lov om offentlige veje § 80 stk. 2 

Fastsættes af: Borgerrepræsentationen 

Prisfastsættelsesprincip: Kostpris 

Kalkulationsprincip:  
Taksten beregnes på baggrund af direkte og indirekte omkostninger forbundet 
med taksten. 

Bemærkninger: 
På Borgerrepræsentationens møde den 17. september 2020 blev det besluttet, at 
taksten for containere udgår med virkning fra budget 2021. 

 

  Takst 
Beløb i 2021 

Beløb i 
2022 

Beløb i 
2023 

Delindtægt 
i 2023 

(kr.) (kr.) (kr.) (mio. kr.) 

1. Containere m.m. pr. enhed pr. dag. Afgiftsfri Afgiftsfri Afgiftsfri Afgiftsfri** 

2. 
Bod i forbindelse med forsinkelse på vejtilla-
delser* 

1,00 kr. 1,00 kr. 1,00 kr. 1,00 kr. 

Total Samlet indtægt fra ovenstående takster  0,2 mio. kr. 0,2 mio. kr. 0,2 mio. kr. 0,2 mio. kr. 

* Bodens størrelse er 1 kr. pr. årsdøgntrafik pr. dag. 
** Det er endnu uafklaret om denne takst genindføres 
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Benævnelse: Afgift for råden over offentligt vejareal (byliv) 

Hjemmel: Lov om offentlige veje § 80 stk.2 

Fastsættes af: Borgerrepræsentationen 

Prisfastsættelsesprincip: Kostpris 

Kalkulationsprincip:  
Taksterne beregnes på baggrund af direkte og indirekte omkostninger forbundet 
med opgaven. 

Bemærkninger: 

I budgetaftalen for budget 2021 blev det besluttet at forlænge afgiftsfritagelsen for 
mobilt gadesalg, filmoptagelser, vareudstillinger, udeservering og stadepladser til 
og med budget 2024. Samtidigt blev det besluttet også at afgiftsfritage reklame-
skilte i 2021-2024. 

 

  Takst 
Beløb i 2021 Beløb i 2022 Beløb i 2023 

Delindtægt 
i 2023 

(kr.) (kr.) (kr.) (mio. kr.) 

1. Reklameskilte* Afgiftsfritaget. Afgiftsfritaget. Afgiftsfritaget. 0 

2. 

Grundværdiafgifter: Årlig afgift pr. m2 
benyttet vejareal på 5 pct. af grundvær-
dien pr. m2 for de tilgrænsende grunde, 
dog minimum 50,- kr. mdl. ** 

0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr.*** 0 

3. Vareudstilling Afgiftsfritaget Afgiftsfritaget Afgiftsfritaget 0 

4. Udeservering Afgiftsfritaget Afgiftsfritaget Afgiftsfritaget 0 

5. Mobilt gadesalg Afgiftsfritaget Afgiftsfritaget Afgiftsfritaget 0 

6. Stadepladser Afgiftsfritaget Afgiftsfritaget Afgiftsfritaget 0 

7. Filmoptagelser Afgiftsfritaget Afgiftsfritaget Afgiftsfritaget 0 

Total Samlet indtægt fra ovenstående takster  0,0 mio. kr. 0,0 mio. kr. 0,0 mio. kr. 0 

*Takst pr. påbegyndt meter.  
**Der kan indgås særlige leje- eller koncessionsaftaler for råden over vejareal, hvor særlige forhold tilsiger det. 
***Forvaltningen afventer i øjeblikket en afgørelse fra Ankestyrelsen vedrørende grundværdiafgifterne.  
.  

   



BILAG  

TEKNIK OG MILJØUDVALGET 
TAKSTER I 2023 

 

Benævnelse: Afgift for råden over parkareal til byggepladser 

Hjemmel: Lov om offentlige veje § 80 stk. 2. 

Fastsættes af: Borgerrepræsentationen. 

Prisfastsættelsesprincip: Markedsleje. 

Kalkulationsprincip:  
Der er foretaget en markedsleje vurdering i 2019. Markedslejevurderingen revide-
res hver 4. år, og prisfremskrives i mellemliggende periode. 

Bemærkninger: 

I tilfælde af at der skal etableres en midlertidig byggeplads i et parkareal opkræves 
der leje af arealet. Der opkræves leje i hele perioden for byggepladsens etablering, 
da et offentligt friareal fragår borgerne i byggeperioden.  
 
Lejens størrelse beregnes efter følgende takstprincip:  
I København Indre By (Rød Zone) er prisen for 1-15 m2:  2.030  kr. pr. m2 årligt.  
Arealer som er udover 15m2  tillægges prisen 1.015 kr. pr. m2 årligt. 
I København øvrige er prisen for 1-15 m2: 1.692 kr. pr. m2 årligt. Arealer som er ud-
over 15 m2 tillægges prisen 677 kr. pr. m2 årligt. 
Taksterne blev tidligere alene opgjort på baggrund af arealets størrelse. Fra 2020 er 
indført en ny opdeling på baggrund af beliggenhed og størrelse. 

 

  Takst* 
Beløb i 

2021 
Beløb i 
2022 

Beløb i 
2023 

Delindtægt 
i 2023 

(kr.) (kr.) (kr.) (mio. kr.) 

1. København Indre by (Rød Zone) 0-15 pr. m2 1.869,00 kr. 1.927,00 kr. 2.030,00 kr. 0,3 mio.kr 

2. København øvrige 0-15 pr. m2 1.558,00 kr. 1.606,00 kr. 1.692,00 kr. 0 mio.kr. 

3. København Indre by (Rød Zone) > 15 pr. m2 935,00 kr. 963,00 kr. 1.015,00 kr. 0 mio.kr. 

4. København øvrige > 15 pr. m2 623,00 kr. 642,00 kr. 677,00 kr. 0 mio.kr. 

Total Samlet indtægt fra ovenstående takster  0,3 mio. kr. 0,3 mio. kr. 0,3 mio. kr 0,3 mio.kr. 

* Taksterne tillægges 25 pct. moms. 
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Benævnelse: Afgift for løbehjul 

Hjemmel: Lov om offentlige veje § 80 stk. 2. 

Fastsættes af: Borgerrepræsentationen. 

Prisfastsættelsesprincip: Kostpris. 

Kalkulationsprincip:  
Taksten beregnes på baggrund af direkte og indirekte omkostninger forbundet 
med taksten. 

Bemærkninger: 
På Borgerrepræsentationens møde den 20. Maj 2021 blev det besluttet, at indføre 
en takst for udlejningskøretøjer. 

 

  Takst 
Beløb i 2021 

Beløb i 
2022 

Beløb i 
2023 

Delindtægt 
i 2023 

(kr.) (kr.) (kr.) (mio. kr.) 

1. 
Løbehjul Administration og tilsyn, pr. enhed 
omfattet af aftale 

 415 kr. 436 kr.. 1,4 mio. kr. 

2. 
Cykler administration og tilsyn, pr. enhed om-
fattet af aftale 

 122 kr. 138 kr. 0,4 mio kr.  

3. Løbehjul indsamling, pr. enhed  345 kr. 352 kr. 0 mio. kr. 

4.. Cykler indsamling, pr. enhed  345 kr. 357 kr. 0 mio. kr. 

Total Samlet indtægt fra ovenstående takster   0 mio. kr. 1,8 mio. kr. 1,8 mio. kr. 

  



BILAG  

TEKNIK OG MILJØUDVALGET 
TAKSTER I 2023 

 

Benævnelse: 
Standardlejetakster for kommercielle aktiviteter i parker og lignende (arrange-
menter, stader, mobilt gadesalg) 

Hjemmel: 
Kommunalfuldmagten og en afgørelse fra statsforvaltningen vedr. Tusindårssko-
ven. 

Fastsættes af: Borgerrepræsentationen. 

Prisfastsættelsesprincip: Markedsleje. 

Kalkulationsprincip:  
Der er foretaget en markedsleje vurdering i 2019. Markedslejevurderingen revide-
res hver 4. år, og prisfremskrives i mellemliggende periode. 

Bemærkninger: 

Taksterne er baseret på en rapport fra EDC erhverv Poul Erik Bech. Hvor opdraget 
lød på at udarbejde en vurdering af niveauet af en markedsleje af kommunens par-
ker til brug ved udlejning af kommunens parker, anlæg og stadepladser til 3. mand. 
Tidligere anvendtes en anden opdeling af taksterne for kommerciel aktivitet, hvor 
der ikke blev skelnet imellem parkkategorierne. Taksten for stader er blevet opdelt i 
faste og mobile. 

 

  Takst* 
Beløb i 2021 Beløb i 2022 Beløb i 2023 

Delindtægt i 
2023 

(kr.) (kr.) (kr.) (mio. kr.) 

1. Cirkus og lignende kr./dag 1.557,00 kr. 
1.590,00 kr. 

1.638 kr. 
 

0,1 mio. kr 

2. Reklamefilmoptagelser kr./dag 3.633,00 kr. 
3.709,00 kr. 

3.820 kr. 
 

0 mio. kr 

3. 
Arrangementer af kommerciel karakter med un-
der 100 deltagere kr./dag i kategori A park 

3.633,00 kr. 
3.709,00 kr. 

3.820 kr. 
 

0,1 mio. kr 

4. 
Arrangementer af kommerciel karakter med un-
der 100 deltagere kr./dag i kategori B park 

3.114,00 kr. 
3.179,00 kr. 3.274 kr. 

0 mio. kr 

5. 
Arrangementer af kommerciel karakter med un-
der 100 deltagere kr./dag i kategori C park 

2.595,00 kr. 
2.649,00 kr. 

2.728 kr. 
 

0,1 mio. kr 

6. 
Arrangementer af kommerciel karakter med 100-
500 deltagere kr./dag i kategori A park 

8.304,00 kr. 
8.478,00 kr. 

8.732 kr. 
 

0 mio. kr 

7. 
Arrangementer af kommerciel karakter med 100-
500 deltagere kr./dag i kategori B park 

7.266,00 kr. 
7.419,00 kr. 

7.642 kr. 
 

0 mio. kr 

8. 
Arrangementer af kommerciel karakter med 100-
500 deltagere kr./dag i kategori C park 

6.228,00 kr. 
6.359,00 kr. 

6.550 kr. 
 

0 mio. kr 

9. 
Arrangementer af kommerciel karakter med 
500-1.000 deltagere kr./dag i kategori A park 

15.570,00 kr. 
15.897,00 kr. 

16.374 kr. 
 

0,1 mio. kr 

10. 
Arrangementer af kommerciel karakter med 
500-1.000 deltagere kr./dag i kategori B park 

12.456,00 kr. 
12.718,00 kr.  

13.1000 kr. 
 

0 mio. kr 
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11. 
Arrangementer af kommerciel karakter med 
500-1.000 deltagere kr./dag i kategori C park 

10.380,00 kr. 
10.598,00 kr. 

10.916 kr. 

 
0,1 mio. kr 

12. 
Arrangementer af kommerciel karakter med 
over 1.000 deltagere kr./dag i kategori A park 

25.950,00 kr. 
26.495,00 kr. 

27.290 kr. 

 
. 0,4 mio. kr. 

13. 
Arrangementer af kommerciel karakter med 
over 1.000 deltagere kr./dag i kategori B park 

18.684,00 kr. 
19.076,00 kr. 

19.648 kr. 

 
0,3 mio. kr 

14. 
Arrangementer af kommerciel karakter med 
over 1.000 deltagere kr./dag i kategori C park 

15.570,00 kr. 
15.897,00 kr. 

16.374 kr. 

 
0 mio. kr 

15. 
Kommercielle aktiviteter i parker, motionsløb m. 
deltagerbetaling 

3.114,00 kr. 
3.179,00 kr. 

3.274 kr. 

 
0 mio. kr 

16. Stader og gadesalg – Faste, op til 4m2 3.114,00 kr. 
3.179,00 kr. 

3.274 kr. 

 
0 mio. kr 

17. Stader og gadesalg – Mobile, op til 4m2 4.152,00 kr. 
4.239,00 kr. 

4.366 kr. 

 
0,1 mio. kr. 

Total Samlet indtægt fra ovenstående takster 1,3 mio. kr. 1,3 mio. kr. 1,2 mio. kr. 1,2 mio. kr. 

*Taksterne tillægges 25 pct. moms.  
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Benævnelse: Opkrævning af forbrug på selvbetjente og ikke-selvbetjente strømstik 

Hjemmel: 
Ikke lovbestemt grundlag som valgfri merydelse. Det er baseret på kommunalfuld-
magten. En kommune skal som udgangspunkt opkræve betaling for forbrug af 
strøm mv., da det ellers vil skabe en ulig konkurrencesituation. 

Fastsættes af: Borgerrepræsentationen. 

Prisfastsættelsesprincip: Kostpris. 

Kalkulationsprincip:  Taksten fastsættes på baggrund af udgifterne forbundet med ydelsen. 

Bemærkninger:  

 

  Takst* 
Beløb i 2021 Beløb i 2022 

Beløb i 
2023 

Delindtægt 
i 2023 

(kr.) (kr.) (kr.) (mio. kr.) 

1. Takst for Gøglerstik pr. KwH** 4,30 kr. 3,50 kr.   6,71 kr. 1,6 mio. kr. 

Total Samlet indtægt fra ovenstående takster  1 mio. kr. 0,8 mio. kr. 1,6 mio. kr. 1.6 mio. kr. 

*Taksterne tillægges 25 pct. moms. 
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Benævnelse: Begravelseshandlinger – Højtidelighed 

Hjemmel: Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde. 

Fastsættes af: Borgerrepræsentationen, jf. vedtægt for Københavns begravelsesvæsen. 

Prisfastsættelsesprincip: Prisfastsættelsen sker på baggrund af kostpriser. 

Kalkulationsprincip:  
I opgørelsen af kostprisen indgår anvendt tidsforbrug af kirkegårdsbetjente og ad-
ministrative kirkegårdsmedarbejdere samt anvendte driftsudgifter på opgaverne.  

Bemærkninger: 

Alle taksterne er genberegnet i 2022 på baggrund af regnskab 2021. 
 
Ydelserne er i konkurrence med folkekirkens tilbud til dens medlemmer. Ekstra ud-
smykning kan købes og pålægges ud over taksterne. 

 

  Takst* 
Beløb i 2021 Beløb i 2022 

Beløb i 
2023 

Delindtægt 
i 2023 

(kr.) (kr.) (kr.) (mio. kr.) 

1. Kapel med standardbetjening  1.088,00 kr. 1.018,00 kr. 940 kr. 0,7 mio. kr. 

2. Orgelspil og sang 1.561,00 kr. 1.480,00 kr. 1.315 kr. 0,3 mio. kr. 

3. 
Kisteopbevaring når kapel ikke benyttes 
(pr. påbegyndt uge) 

219,00 kr. 219,00 kr. 243 kr. 0,2 mio. kr. 

4. Salg af urner* 169,00 kr. 160,00 kr. 165 kr. 0,01 mio. kr. 

Total Samlet indtægt fra ovenstående takster  1,4 mio. kr. 1,3 mio. kr. 1,2 mio. kr 1,2 mio. kr. 

*Taksterne tillægges 25 pct. moms.  
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Benævnelse: Kirkegårdsarealer - Erhvervelse/vedligeholdelse af gravsted 

Hjemmel: Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde. 

Fastsættes af: Borgerrepræsentationen, jf. vedtægt for Københavns begravelsesvæsen. 

Prisfastsættelsesprincip: 

Taksterne for jordleje nr. 1, 2, 5, 6 og 9 er beregnet ud fra ejendomsskatten (grund-
skyld) på jord i København pr. m2. Da et areal til gravsteder kun kan udnyttes med 
ca. 20 pct., ganges prisen med 5, så også vedligeholdelse af omliggende areal, 
stier, affaldshåndtering m.m. indgår i betalingen for gravstedet.  

Kalkulationsprincip:  
Udover betalingen for jordleje er på takster vedr. vedligeholdelse inkluderet an-
vendt tid fra kirkegårdsmedarbejdere, gartnere og specialarbejdere samt anvendte 
driftsudgifter på opgaverne. 

Bemærkninger: 

Alle taksterne er genberegnet i 2022 på baggrund af regnskab 2021. 
 
Andre gravstedsydelser, som kan fravælges af borgerne, de såkaldte entreprenør-
ydelser (for eksempel renholdelse, årstidens blomster, granpålægning samt be-
plantning af gravsteder) betales efter regning for medgået tid, maskinomkostnin-
ger og materialeomkostninger. Disse priser fastsættes af forvaltningen.   

 

  Takst* 
Beløb i 2021 

Beløb i 
2022 

Beløb i 
2023 

Delindtægt 
i 2023 

(kr.) (kr.) (kr.) (mio. kr.) 

1. 
Traditionel kistegrav - 3 m2 i 20 år - vedlige-
hold ikke obligatorisk** 

6.069,00 kr. 6.069 kr. 6.069 kr. 5,3 mio. kr. 

2. 
Kistegrav i fællesgræs med og uden sten - 3 
m2 i 20 år - vedligehold obligatorisk** 

6.069,00 kr. 6.069 kr. 6.069 kr. 0,8 mio. kr 

3. 
Vedligeholdelse af kistegrav i fællesgræs med 
sten - 3 m2 i 20 år* 

3.103,00 kr. 2.871 kr. 3.063 kr. 0,3 mio. kr. 

4. 
Vedligeholdelse af kistegrav i fællesgræs uden 
sten - 3 m2 i 20 år* 

2.117,00 kr. 2.007 kr. 2.167 kr. 0,02 mio. kr. 

5. 
Traditionel urnegrav - 1 m2 i 10 år - vedlige-
hold ikke obligatorisk 

4.226,00 kr. 4.262 kr. 4.289 kr. 3,4 mio. kr. 

6. 
Urnegrav i fællesgræs med og uden sten - 1 
m2 i 10 år - vedligehold obligatorisk 

3.035,00 kr. 3.035 kr. 3.035 kr. 2,4 mio. kr. 

7. 
Vedligeholdelse af urnegrav i fællesgræs med 
sten - 1 m2 i 10 år* 

2.102,00 kr. 1.944 kr. 2.078 kr. 1,6 mio. kr. 

8. 
Vedligeholdelse af urnegrav i fællesgræs uden 
sten - 1 m2 i 10 år* 

946,00 kr. 940 kr. 1.040 kr. 0,01 mio. kr. 

9. 
Askefællesgrav (ukendt fællesgrav) - vedlige-
hold obligatorisk 

1.686,00 kr. 1.686 kr. 1.686 kr. 2,7 mio. kr. 

10. Vedligeholdelse af askefællesgrav* 1.070,00 kr. 1.209 kr. 1.288 kr. 2,0 mio. kr. 

11. 
Kolumbarie-Urnepladser med 10-årig fred-
ningsperiode                      

2.023,00 kr. 2.023 kr. 2.023 kr. 0,1 mio. kr. 

12. Udenbys tillæg - pr. fredningsår 45,00 kr. 58 kr. 38 kr. 0,4 mio. kr. 

Total Samlet indtægt fra ovenstående takster  17 mio. kr. 18,6 mio. kr. 19,0 mio. kr. 19,0 mio. kr. 
*Taksterne tillægges 25 pct. moms.  
**Barnegrave beregnes på baggrund af 1,5 m2 og 10 års fredningstid.  
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Benævnelse: Kirkegårdsarealer - Diverse gravstedsydelser 

Hjemmel: Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde. 

Fastsættes af: Borgerrepræsentationen, jf. vedtægt for Københavns begravelsesvæsen. 

Prisfastsættelsesprincip: Taksten for diverse gravstedsydelser er omkostningsberegnet. 

Kalkulationsprincip:  

I opgørelsen af kostprisen indgår anvendt tidsforbrug af kirkegårdsmedarbej-
dere, gartnere og specialarbejdere samt anvendte driftsudgifter på opgaverne. 
Diverse gravstedsydelser er ikke en monopolopgave, som resten af taksterne på 
kirkegårdsområdet. Derfor inkluderes fuldt Overhead i beregningerne 

Bemærkninger: 

Alle taksterne er genberegnet i 2022 på baggrund af regnskab 2021. Andre grav-
stedsydelser, som kan fravælges af borgerne, de såkaldte entreprenørydelser (for 
eksempel renholdelse, årstidens blomster, granpålægning samt beplantning af 
gravsteder) betales efter regning for medgået tid, maskinomkostninger og mate-
rialeomkostninger. Disse priser fastsættes af forvaltningen.   

 

  Takst 
Beløb i 2021 

Beløb i 
2022 

Beløb i 
2023 

Delindtægt 
i 2023 

(kr.) (kr.) (kr.) (mio. kr.) 

1. 
Diverse gravstedsydelser: Renholdelse af grav-
steder* 

6,4 mio. kr. 6,3 mio. kr 6,4 mio. kr 6,4 mio. kr 

2. 
Diverse gravstedsydelser: Anlæg, beplantning 
og istandsættelse af gravsteder mm.* 

1,4 mio. kr. 1,4 mio. kr. 1,6 mio. kr. 1,6 mio. kr. 

3. Diverse gravstedsydelser: Granydelser* 1,6 mio. kr. 1,4 mio. kr. 1,5 mio. kr. 1,5 mio. kr. 

4. 
Diverse gravstedsydelser: Blomster (Forår, 
sommer og efterår)* 

0,4 mio. kr. 0,5 mio. kr. 0,5 mio. kr. 0,5 mio. kr. 

Total Samlet indtægt fra ovenstående takster  9,8 mio. kr. 9,6 mio. kr. 10,0 mio. kr 10,0 mio. kr. 

* Samlet indtægt 
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Benævnelse: Begravelseshandlinger - Graves gravning 

Hjemmel: Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde. 

Fastsættes af: Borgerrepræsentationen, jf. vedtægt for Københavns begravelsesvæsen. 

Prisfastsættelsesprincip: Prisfastsættelsen sker på baggrund af kostpriser. 

Kalkulationsprincip:  
I opgørelsen af kostprisen indgår anvendt tidsforbrug af kirkegårdsmedarbejdere, 
gartnere og specialarbejdere samt anvendte driftsudgifter på opgaverne. 

Bemærkninger: 

Alle taksterne er genberegnet i 2022 på baggrund af regnskab 2021. 
 
Der er tale om en monopolydelse. For begravelse eller bisættelse af kister på hellig-
dage betales de faktiske omkostninger. Gravetaksten for børn er 70 pct. af gravetak-
sten for voksne. 

 

  Takst 
Beløb i 2021 Beløb i 2022 

Beløb i 
2023 

Delindtægt i 
2023 

(kr.) (kr.) (kr.) (mio. kr.) 

1. Alle kistegrave med eller uden græs 5.788,00 kr. 4.997,00 kr. 5.439 kr. 1,9 mio. kr 

2. 
Alle kistegrave med eller uden græs + grønt 
i graven 

6.101,00 kr. 5.276,00 kr. 5.728 kr. 0,02 mio. kr. 

3. Alle urnegrave med eller uden græs 1.051,00 kr. 1.018,00 kr. 1.033 kr. 1,1 mio. kr. 

4. Askefællesgrav 480,00 kr. 442,00 kr. 482 kr. 0,8 mio. kr. 

Total Samlet indtægt fra ovenstående takster  3,8 mio. kr. 3,2 mio. kr. 3,8 mio. kr. 3,8 mio. kr. 

  



BILAG  

TEKNIK OG MILJØUDVALGET 
TAKSTER I 2023 

 

Benævnelse: Begravelseshandlinger – Kremation 

Hjemmel: Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde. 

Fastsættes af: Borgerrepræsentationen, jf. vedtægt for Københavns begravelsesvæsen. 

Prisfastsættelsesprincip: 
Prisfastsættelsen sker på baggrund af kostpriser inkl. kapitalomkostninger, jf. 
kalkulationsprincip nedenfor.  

Kalkulationsprincip:  
Der anvendes de i Kirkeministeriets vejledning til vedtægter anbefalede kalkula-
tionsmetoder. I takstberegningen inkluderes kapitalomkostninger, medarbej-
derforbrug samt øvrige driftsomkostninger ifm. kremationsopgaven.  

Bemærkninger: Alle taksterne er genberegnet i 2022 på baggrund af regnskab 2021. 

 

  Takst 
Beløb i 2021 Beløb i 2022 

Beløb i 
2023 

Delindtægt 
i 2023 

(kr.) (kr.) (kr.) (mio. kr.) 

1. Kremering, voksne 2.593,00 kr. 2.534,00 kr. 2.543 kr. 16,4 mio. kr. 

2. Kremering, børn under 15 år 1.296,00 kr. 1.267,00 kr. 1.271 kr. 0,1 mio. kr. 

Total Samlet indtægt fra ovenstående takster  16,9 mio. kr. 16,4 mio. kr. 16,5 mio. kr. 16,5 mio. kr. 
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Benævnelse: Afgift for gaderenholdelse 

Hjemmel: Lov om offentlige veje. 

Fastsættes af: Borgerrepræsentationen. 

Prisfastsættelsesprincip: 
Billigst mulig pris i henhold til lov om offentlige veje § 72 stk.2. Markedsprisen er 
tillagt administrationstillæg på 9 pct. i henhold til Lov om offentlige veje § 72 og § 
30. 

Kalkulationsprincip:  
Fortovsordningen blev konkurrenceudsat i efteråret 2018 med virkning fra 1. januar 
2019. Fortovsordningen udføres af ekstern entreprenør til markedspris, som, jf. 
kontrakten, årligt bliver indekseret i henhold til udviklingen i nettoprisindeks. 

Bemærkninger: 

Administrationstillæg på maksimalt 9 pct. skal være dokumenterede administrati-
onsudgifter til fx tilsyn og klagesagsbehandling. Forvaltningen vil forelægge en re-
videret takstberegning for Borgerrepræsentationen, såfremt de dokumenterede 
administrationsudgifter bliver lavere end 9 pct. 

 

6  Takst* 
Beløb i 2021 Beløb i 2022 

Beløb i 
2023*** 

Delindtægt i 
2023 

(kr.) (kr.) (kr.) (mio. kr.) 

1. 
Strøget, inkl. vinterrenhold, kr. per løbende 
meter på et areal op til 2,5 meter fra faca-
den.** 

441,10 kr. 458,52 458,52 1,9 mio. kr. 

2. 
Strædet, inkl. vinterrenhold, kr. per løbende 
meter.** 

441,10 kr. 458,52 458,52 0,4 mio. kr. 

3. 
Øvrige gader, inkl. vinterrenhold, kr. per lø-
bende meter.** 

441,10 kr. 458,52 458,52 0 mio. kr. 

4. Offentlige fortove: A-gader kr./m².** 56,02 kr. 58,23 58,23 12,2 mio. kr. 

5. Offentlige fortove: B-gader kr./m².** 17,64 kr. 18,34 18,34 3,2 mio. kr. 

Total Samlet indtægt fra ovenstående takster  16,9 mio. kr. 17,6 mio. kr. 17,6 mio. kr. 17,6 mio. kr. 

*Taksterne tillægges 25 pct. moms. 
** I henhold til kontrakten med ekstern entreprenør vil priserne årligt blive indekseret i henhold til udviklingen  
i nettopris 
*** Fortovsordningen konkurrenceudsættes i 2022 med ikraftrædelse pr. 1. januar 2023. Dermed kan der forventes en ny prissætning 
for 2023



 
 


