
Borgerservice, Trafik og Ejendomme og By og Landskab

Borgerservice, Trafik og Ejendomme og By og Landskab

Øvrige takster 2021 2022
Pas til voksne* 890 890
Pas til børn 12-17 år* 178 178
Pas til børn 0-11 år* 150 150
Pas til pensionister * 378 378
Pas til voksne (Hvis der ikke kan fremvises gammelt pas, eller hvis passet fremvises i 
ødelagt stand)** 1780 1780
Pas til børn 12 – 17 år (Hvis der ikke kan fremvises gammelt pas, eller hvis passet 
fremvises i ødelagt stand) 356 356
Pas til børn 0 – 11 år (Hvis der ikke kan fremvises gammelt pas, eller hvis passet 
fremvises i ødelagt stand) ** 300 300
Pas til folkepensionister (Hvis der ikke kan fremvises gammelt pas, eller hvis passet 
fremvises i ødelagt stand) ** 756 756
Kørekort, mistet, ombytning * 280 280
Kørekort, fornyelse 140 140
Internationalt kørekort * 25 25
Sundhedsbevis 210 210
Folkeregister, pr. forespørgsel 83 83
ID-kort til unge kr. 150 150
Kørekort knallert kategori AM , unge u/18 år kr. 680 680
*) Forventes udmeldt ultimo januar 2022
**) Pris for foto er ikke inkluderet i prisen. Pris for foto er 125 kr. (2021)

Råden over vejarealer (med erhvervsmæssige eller kommercielle formål): 2021 2022
Fortovsrestaurationer og udstillingsarealer med helårstilladelser kr./m2/år  561 567
Benyttelse af stadepladser og andet vejareal til henstilling af kaffe-, pølsevogne og 
lign., pavilloner, skurvogne, materialer og lign. kr./dagligt 170 172
Banner over Valdemar Sejrs Vej / op og nedtagning 1375 1390

Opkrævning: 2021 2022
Ekspeditionsgebyr - tillagt udpantningsret 250 250
Ekspeditionsgebyr - ikke tillagt udpantningsret 100 100
Underretningsgebyr ved udlægsforretning 450 450
Påkrav huslejebetaling, fast gebyr fra 1. juni 2009 287 287

Hegnssyn 2021 2022
Hegnssyn 1897*) 1897*)

Særlig servicevejvisning 2021 2022
Nyt skilt i eksisterende beholder 4.200       4.250         
Nyt skilt i ny beholder 6.000       6.070         
Udskiftning af nedslidt eller påkørt skilt 1.800       1.820         
Udskift af påkørt holder 2.900       2.930         
Nedtagning af 1,2 eller 3 skilte, og opsætning af et nyt 5.000       5.060         

Miljøtilsyn og miljøgodkendelser 2021 2022
Miljøtilsyn og miljøgodkendelser -  timetakst                                                                     433,41 **)



Borgerservice, Trafik og Ejendomme og By og Landskab

Skadedyrsbekæmpelse 2021 2022
Rottebekæmpelse :                                                                                                          
Rottetaksten fastsættes i forhold til ejendomsvurderingen pr 1.000 kr ejendomsværdi. 
En ejendomsvurdering på 1 mio. kr. betyder et rottegebyr på 105,20 kr. (1.000.000 / 
1.000 x 0,1052 = 105,20 kr.) 0,1065 0,1052***)

*) Taksten fastsættes i forbindelse med Finansloven. Den forventes offentliggjort januar 2022

**) Taksten fastsættes af Miljøministeriet. Den forventes offentliggjort februar 2022.

***) Kommunen har hjemtaget opgaven med rottebekæmpelse i 2021 og har endnu ikke et fuldt
         omkostningsår, som grundlag for taksten. Ejendomsvurderingsgrundlaget er endnu ikke fastlagt 
         og derfor er der forbehold for endelig takst.   



Børneudvalget

Børn
Forældrebetaling pasning af 0 - 6 årige i kommunale institutioner 2021 2022
Kommunal dagpleje, incl. Kost pr. måned 3.091       2.979       
Daginstitution (børnehus) indtil 3 år pr. måned 3.436       3.576       
Daginstitution (børnehus) fra 3 år og til skolestart pr. måned 1.890       1.959       
Madordning pr. måned 627          627          

Tilskud til privatinstitutioner § 36 2021 2022
Samlet tilskud pr. barn under 3 år pr. måned 10.105     10.049     

Heraf driftstilskud 9.284       9.233       
Heraf administrationsbidrag (2,1%) 311          309          
Heraf bygningstilskud (4,1%) 510          507          

Samlet tilskud pr. barn over 3 år pr. måned 5.379       5.412       
Heraf driftstilskud 4.978       5.009       
Heraf administrationsbidrag (2,1%) 176          177          
Heraf bygningstilskud (3,2%) 225          226          

Tilskud til privat pasning § 37 (tidligere §26) 2021 2022
Tilskud til privat pasning § 37 pr. barn,  0 - 2 år max. pr. måned 6.376       6.144       
Tilskud til privat pasning § 37 pr. barn,  3 - 5 år max. pr. måned 3.561       3.704       

Skolefritidsordning 2021 2022
SFO 1, 0. - 3. klasse
Fuldtidstakst 0-3. klasse 11 mdr. 1.957       1.996       
SFO 2, 4. - 6. klasse
Fuldtidstakst 11 mdr. 917          935          

Klubber 2021 2022
Cirkus Kæphøj pr. måned 1.644       1.677       



Kultur og fritid

Kultur og fritid

Bibliotek 2021 2022
Voksne
Lånetiden overskredet                    20                     20 
Lånetiden overskredet med 8 dage                    60                     60 
Lånetiden overskredet med 30 dage                  120                  120 
Lånetiden overskredet med 45 dage - regning udsendes                  200                  200 
Lånetiden overskredet med 70 dage - sagen overgår til Kommunens 
opkrævningsafdeling

Børn
Lånetiden overskredet  -  - 
Lånetiden overskredet med 8 dage  -  - 
Lånetiden overskredet med 30 dage                    25                     25 
Lånetiden overskredet med 45 dage - regning udsendes                    50                     50 
Lånetiden overskredet med 70 dage - sagen overgår til Kommunens 
opkrævningsafdeling

Brorfelde Observatorium 2021 2022
Entré
Børn under 18  Gratis                     55 
Voksne                    85                     85 
Årskort (alle aktiviteter + en ledsager)                  350                  350 
Aftenåbent
Børn                    95                     95 
Voksne                  125                  125 

Børnefødselsdag
Pris pr. person. Min. 10 personer (2 voksne gratis med)                  189                  189 

Fyr den af på Observatoriet (for voksne og erhverv)
Pris pr. person. Min. 6 personer                  295                  295 

Overnatning i det fri
Shelterovernatning pr. shelter/nat                  450                  450 
Shelterovernatning pr. person./nat                    75                     75 
Booking af hele shelterpladsen               1.500               1.500 
Rundvisninger              1.000               1.000 
Tillæg 50 kr. pr. person                    50                     50 
Tillæg, weekender og aftener                  500                  500 
Tillæg v. mere end 30 gæster                  750                  750 

Skoletjenesten - Dagsforløb i hverdage  á 3-4 timer 
Én klasse - ét forløb. Max 30 elever.               2.100               2.100 
30+ elever + 1500 kr. i tillæg for en ekstra underviser               3.600               3.600 
50+ elever + 1500 kr. i tillæg for en ekstra underviser               5.100               5.100 
Tillægspris uden for normal arbejdstid (8:00-16:00)               1.000               1.000 



Kultur og fritid

Lejrskole - MANDAG-FREDAG
Lejrskole første døgn inkl. forløb og slutrengøring pr. deltager                  400                  400 
Ekstraforløb ifm. lejrskole per elev                    75                     75 
Lejrskole ekstra døgn ex. forløb pr. elev                  300                  300 

Karlsvognen (Sjælland)
Besøg af Karlsvognen - skoletjeneste (+650 kr. pr. påbegyndt time + 
transport)               1.000               1.000 
Besøg af Karlsvognen - Erhverv mm. (+650 kr. pr. påbegyndt time + 
transport )               1.500               1.500 
Timetillæg pr. påbegyndt time                  650                  650 

Timetillæg pr. påbegyndt time for ekstra guide (v. over 30 deltagere)                  650                  650 
Særtillæg (Efter kl. 16.00, weekender og helligdage)               1.000               1.000 
Takst i kr. pr. km                      4                       4 
Udlejningspriser
Hovedbygningen (dagsleje: Hverdage - inkl. formidling og 
slutrengøring) (Max: 60 personer) Pr. dag (8 timer)               5.000               5.000 

Værkstedet (dagsleje - inkl. formidling og slutrengøring) Pr. dag (8 timer)
 under 
renovering* 

 under 
renovering* 

Hovedbygningen (pr. nat)
Pr. døgn op til 45 
sovepladser            10.000             10.000 

Linnedpakke ifm. overnatning                    65                     65 

Servicemedarbejder til forefaldende arbejde ifm. lokaleleje (per time)                  500                  500 
Gebyr ved mangelfuld oprydning, afrydning og fjernelse af affald (per 
time)                  750                  750 
Vandrehjem pr. seng på sove sal                  250                  250 
Tilkøb Morgenmad                    70                     70 
Linnedpakke ifm. overnatning                    65                     65 

Musikskole 2021 2022
Undervisningsåret:  (1. aug. til 31. juli incl. ferier) 2021/22 2022/23

Forældre/barn rytmik Pris for 14 gange 777                 777                 
Musikalsk værksted pr. md. 198                 198                 
Bare spil pr. md.
Sammenspilshold pr. md. 254                 254                 
Instrumentalundervisning, sang pr. md. 414                 414                 
Instrumentalundervisning, sang (50 min) pr. md. 827                 827                 
Instrumentleje pr. md. 93                   93                    

Billedskolekurser (28 undervisningsgange) pris for 28 gange 254                 254                 

Pingo og Picasso (fra 01.01.2019) pris for 14 gange 254                 254                 
BGK (fra 01.08.2018) pr. md. 788                 788                 
Samtidig med 1. betaling opkræves en fotokopiafgift - 56                   56                    



Kultur og fritid

Svømmehaller
Holbæk Svømmehal er lukket og udgået fra listen,  da Holbæk 
Sportsby åbnede 1. januar 2019.

2021 2022

Ugerløse Friluftsbad 2021 2022
Voksne
Enkelt 30 30
Ét 10-turskort 250 250
Sæsonkort til voksne (ny) 700 700
Sæsonkort til pensionister 500 500
Børn
Enkelt (0-15 år) 20 20
Ét 10-turskort 170 170
Sæsonkort til børn (ny) 400 400
Ledsager
Én ledsager uden svømmeadgang 10 10
Ét 10-turskort ledsager uden svømmeadgang 80 80
Eksterne
Eksterne institutioner/privat leje pr. time 500 500

Stadsarkiv 2021 2022

Arkivundersøgelser. Timepris i henhold til Statens Arkivers takster 690 745
Eksamensbevis - folkeskoler 75 75
Fotografisk arbejde til kommercielt brug - 18 x 24 eller mindre 
formater 500 500
Enkelt folkeregisteropslag (ny i 2019) 83 83

*) Værkstedet har været under renovering, og Brorfelde begynder 
formentligt at udleje den  i hverdagene igen til foråret 2022. Her bliver 
prisen  i første omgang 10.000 kr. for 8 timers leje.



FORS A/S - Priser Affald Holbæk 2022
Affaldspriser 2022 er alle ekskl. moms

ENFAMILIEHUSE
Villaer, stuehuse, række- og parcelhuse
AFFALDSPRISER 2021 ALLE PRISER ER EKSKL. MOMS

Kr. pr. år 2021 2022
Grundgebyr (100%)              1.235              1.294 

Beholdergebyr

Rest- og bioaffald samt genanvendelige materialer: glas, metal, plast og 
papir. Prisen er afhængig af tømmefrekvens og beholderens størrelse.

Valg af beholdertype og tømmefrekvens (Kr. pr. år) 2021 2022
1 stk. 240 L beholder til rest- og bioaffald med ugetømning              1.607              1.601 
1 stk. 240 L beholder til rest- og bioaffald med tømning hver 2. uge                 595                  587 
1 stk. 370 L beholder til rest- og bioaffald med tømning hver uge              2.119              2.045 
1 stk. 370 L beholder til rest - og bioaffald med tømning hver 2. uge                 748                  742 

3 stk. 240 L beholdere til genanvendelige materialer med tømning hver 4. uge*                 549                  735 

3 stk. 240 L beholdere til genanvendelige materialer med tømning hver 8. uge*                 253                  405 

2 stk. 370 L beholdere til genanvendelige materialer med tømning hver 4. uge                 701                  890 

2 stk. 370 L beholdere til genanvendelige materialer med tømning hver 8. uge                 323                  489 

1 stk beholder til farligt affald med tømning 2 gange årligt                    27 
1 stk beholder til farligt affald med tømning 4 gange årligt                    49 
*) i 2021 var der kun to beholdere til genanvendelige materialer per 
husstand
Tillæg for lang adgangsvej pr. beholder  (Kr. pr. år) 2021 2022
Afhentning op til 45 meter fra skel ugetømning pris pr. beholder                 354                  315 
Afhentning over 45 meter fra skel ugetømning pris pr. beholder                 614                  582 
Afhentning op til 45 meter fra skel hver 2. uge pris pr. beholder                 177                  157 
Afhentning over 45 meter fra skel hver 2. uge pris pr. beholder                 307                  291 
Afhentning op til 45 meter fra skel hver 4. uge pris pr. beholder                    65                    79 
Afhentning over 45 meter fra skel hver 4. uge pris pr. beholder                 130                  148 
Afhentning op til 45 meter fra skel hver 8. uge pris pr. beholder                    30                    42 
Afhentning over 45 meter fra skel hver 8. uge pris pr. beholder                    60                    78 

Ekstra enkeltrumsbeholder  (Kr. pr. år) 2021 2022
1 stk. 240 L beholder til restaffald med ugetømning              1.607              1.601 
1 stk. 240 L beholder til restaffald med tømning hver 2. uge                 595                  587 
1 stk. 370 L beholder til restaffald med ugetømning              2.119              2.045 
1 stk. 370 L beholder til restaffald med tømning hver 2. uge                 748                  742 
1 stk. 240 L beholder til bioaffald med ugetømning              1.607              1.601 
1 stk. 240 L beholder til bioaffald med tømning hver 2. uge                 595                  587 

1 stk. 240 L beholder til enten plast, metal, glas eller papir med tømning hver 4. uge                 274                  449 

1 stk. 240 L beholder til enten plast, metal, glas eller papir med tømning hver 8. uge                 127                  251 

1 stk. 370 L beholder til enten plast, metal, glas eller papir med tømning hver 4. uge                 350                  500 

1 stk. 370 L beholder til enten plast, metal, glas eller papir med tømning hver 8. uge                 162                  267 

Priseksempel for et enfamiliehus (Kr. pr. år) 2021 2022
Grundgebyr              1.235              1.294 

Rest og bioaffald: 1 stk. 240 L beholder til rest- og bioaffald med tømning hver 2. uge                 595                  587 

Genanvendeligt affald: 2 stk. 240 L beholder med tømning hver 4. uge                 549 
Genanvendeligt affald: 3 stk. 240 L beholder med tømning hver 4. uge                  670 

Genanvendeligt affald: 1 stk- beholder til farligt affald med tømning 2 gange årligt                    27 

AFFALDSPRIS I ALT              2.379              2.578 



SOMMERHUSE 

AFFALDSPRISER 2020
(Kr. pr. år) 2021 2022
Grundgebyr 50%                 642                  647 

Sommerhusejere kan vælge mellem sommerhustømning eller 
helårstømning. Du betaler et beholdergebyr for indsamling af rest- og 
bioaffald samt genanvendelige materialer: glas, metal, plast og papir.

Sommerhustømning

I perioden fra ugen før 1. april til 30. september tømmes rest- og bioaffald 
hver 2. uge og de genanvendelige materialer:  glas, metal, plast og papir 
tømmes hver 8. uge. Resten af året tømmes rest- og bioaffald hver 4. uge og 
de genanvendelige materialer hver 12. uge.  

Helårstømning
Hvis du ønsker helårstømning, betaler du affaldsgebyr som énfamiliehuse og 
tilbydes affaldsløsninger som énfamiliehuse.    

Rest- og bioaffald samt genanvendelige materialer: glas, metal, plast og 
papir. Prisen er afhængig af tømmefrekvens og beholderens størrelse.

Valg af beholder type og tømmefrekvens (Kr. pr. år) 2021 2022

1 stk. 240 L beholder til rest- og bioaffald - tømning hver 2. uge - sommerhus                 344                  451 

1 stk. 370 L beholder til rest - og bioaffald - tømning hver 2. uge - sommerhus                 431                  570 

2 stk. 240 L beholder til genanvendelige materialer - tømning hver 8. uge - 
sommerhus

                422                  361 

2 stk. 370 L beholder til genanvendelige materialer - tømning hver 8. uge - 
sommerhus

                539                  373 

Tillæg for lang adgangsvej pr. beholder (Kr. pr. år) 2021 2022

Afhentning op til 45 meter fra skel hver 2. uge pris pr. beholder - sommerhus                 102                  102 

Afhentning op til 45 meter fra skel hver 8. uge pris pr. beholder - sommerhus                    50                    50 

Priseksempel for et sommerhus (Kr. pr. år) 2021 2022
Grundgebyr                 642                  647 

1 stk. 240 L beholder til rest- og bioaffald - tømning hver 2. uge - sommerhus                 344                  451 

2 stk. 240 L beholder til genanvendelige materialer - tømning  8. uge - 
sommerhus

                422                  687 

AFFALDSPRIS I ALT              1.408              1.785 



KOLONIHAVER
Haveforeninger og kolonihaver betaler et administrationsgebyr pr. havelod. 
(Kr. pr. år) 2021 2022
Administrationsgebyr                    50                    51 

Tømning 

I perioden fra ugen før 1. april til 30. september tømmes rest- og bioaffald 
hver uge eller hver anden uge.  De genanvendelige materialer:  glas, metal, 
plast og papir tømmes hver 8. uge. Ingen tømning i vinterperioden. Kr. pr. år.

Rest- og bioaffald enkeltrumsbeholder
 2021 Uge-

tømning  

 2021 
Tømning 

hver 2. uge 

2022 Uge-
tømning 

2022 Tømning 
hver 2. uge

240 L beholder til rest- eller bioaffald                 803                  298                 801                   293 
370 L beholder til restaffald              1.060                  374              1.022                   371 
400 L beholder til restaffald              1.200                  496              1.207                   497 
660 L beholder til restaffald              1.296                  544              1.304                   545 
770 L beholder til restaffald              1.337                  564              1.345                   566 

 2021 
Tømning 

hver 8. uge 
2022

400 L beholder til genanvendelige materialer                 255                  151 
660 L beholder til genanvendelige materialer                 280                  166 
770 L beholder til genanvendelige materialer                 291                  172 

FÆLLESBEBYGGELSER MED BEHOLDERE
Etageejendomme -og andre bebyggelser med fælles affaldsordning

AFFALDSPRISER 2020

(Kr. pr. år) 2021 2022
Grundgebyr 100%              1.235              1.294 

Beholdergebyr

I fællesbebyggelser tilpasses affaldsordninger til de aktuelle behov, derfor 
tilbydes forskellige beholderstørrelser og tømmefrekvenser. Kr. pr. år.

Rest- og bioaffald enkeltrumsbeholder
 2021 Uge- 

tømning  

 2021 
Tømning 

hver 2. uge 

2022 Uge- 
tømning 

2022 Tømning 
hver 2. uge

240 L beholder til rest- eller bioaffald              1.607                  595         1.600,00              742,00 
370 L beholder til restaffald              2.119                  748         2.045,00              586,00 
400 L beholder til restaffald              2.401                  992         2.415,00              993,00 
660 L beholder til restaffald              2.593              1.088         2.608,00           1.090,00 
770 L beholder til restaffald              2.674              1.129         2.690,00           1.131,00 

2021 2021 2022 2022
  Tømning 

hver 4. uge 
 Tømning 

hver 8. uge 
 Tømning 

hver 4. uge
Tømning hver 

8. uge
240 L beholder til genanvendeligt materialer                 274                  127            286,00              154,00 
400 L  beholder til genanvendelige materialer                 473                  218            490,00              264,00 
660 L beholder til genanvendelige materialer                 521                  240            538,00              290,00 
770 L beholder til genanvendelige materialer                 541                  250            559,00              301,00 

Genanvendelige materialer (glas, metal, plast og papir)

Genanvendelige materialer (glas, metal, plast og papir)



Tillæg for lang adgangsvej pr. beholder (Kr. pr. år) 2021 2022
Afhentning op til 45 meter fra skel ugetømning pris pr. beholder                 354                  315 
Afhentning over 45 meter fra skel ugetømning pris pr. beholder                 614                  582 
Afhentning op til 45 meter fra skel hver 2. uge pris pr. beholder                 177                  157 
Afhentning over 45 meter fra skel hver 2. uge pris pr. beholder                 307                  291 
Afhentning op til 45 meter fra skel hver 4. uge pris. pr. beholder                    65                    79 
Afhentning over 45 meter fra skel hver 4. uge pris pr. beholder                 130                  145 
Afhentning op til 45 meter fra skel hver 8. uge pris pr. beholder                    30                    42 
Afhentning over 45 meter fra skel hver 8. uge pris pr. beholder                    60                    79 

FÆLLESBEBYGGELSER MED NEDGRAVEDE LØSNINGER 
Etageejendomme -og andre bebyggelser med fælles affaldsordning
AFFALDSPRISER 2020
Kr. pr. år 2021 2022
Grundgebyr 100%              1.235              1.294 

Nedgravede affaldsløsninger
I fællesbebyggelser tilpasses affaldsordninger til de aktuelle behov i 
forhold til størrelse og tømmefrekvenser. Kr. pr. år.

Rest- og bioaffald 2021 2021 2022 2022

 Uge-
tømning  

 Tømning 
hver 2. uge 

Uge-tømning 
Tømning hver 

2. uge
< 2,0 m3              8.810              4.405              8.933                4.467 
> 2,0 m3 - 3,0 m3              9.593              4.797              9.725                4.862 
> 3,0 m3 - 4,0 m3            10.377              5.188            10.516                5.258 
> 4,0 m3 - 5,0 m3            11.160              5.580            11.307                5.653 

< 2,0 m3  2. uge              5.429              5.970 
> 2,0 m3 - 3,0 m3  2. uge              5.625              6.366 
> 3,0 m3 - 4,0 m3  2. uge              5.821              6.762 
> 4,0 m3 - 5,0 m3  2. uge              6.017              6.489 
< 2,0 m3  4. uge              2.910              2.651 
> 2,0 m3 - 3,0 m3  4. uge              3.106              2.849 
> 3,0 m3 - 4,0 m3  4. uge              3.302              3.047 
> 4,0 m3 - 5,0 m3  4. uge              3.498              3.244 
< 2,0 m3  6. uge              2.135              1.835 
> 2,0 m3 - 3,0 m3  6. uge              2.331              1.972 
> 3,0 m3 - 4,0 m3  6. uge              2.527              2.109 
> 4,0 m3 - 5,0 m3  6. uge              2.723              2.246 
< 2,0 m3  8. uge              1.554              1.427 
> 2,0 m3 - 3,0 m3  8. uge              1.750              1.534 
> 3,0 m3 - 4,0 m3  8. uge              1.946              1.640 
> 4,0 m3 - 5,0 m3  8. uge              2.142              1.747 
< 2,0 m3  10. uge              1.360              1.224 
> 2,0 m3 - 3,0 m3  10. uge              1.556              1.315 
> 3,0 m3 - 4,0 m3  10. uge              1.752              1.406 
> 4,0 m3 - 5,0 m3  10. uge              1.948              1.497 
< 2,0 m3  12. uge              1.167              1.020 
> 2,0 m3 - 3,0 m3  12. uge              1.362              1.096 
> 3,0 m3 - 4,0 m3  12. uge              1.558              1.172 
> 4,0 m3 - 5,0 m3  12. uge              1.754              1.248 

Affaldssug 2021 2022
12 m3 komprimatorcontainer til restaffald - pris pr. tømning 2.689            2.754             
6 m3 komprimatorcontainer til bioaffald - pris pr. tømning 2.188            2.240             

2022Genanvendelige materialer (glas, metal, plast og papir)
Tømning 

hver
2021



KOMMUNALE INSTITUTIONER
AFFALDSPRISER 2020

Beholdergebyr
Kr. pr. år.

Rest- og bioaffald beholder med skillevæg 2021 2021 2022 2022

 Uge- 
tømning  

 Tømning 
hver 2. uge 

Uge- 
tømning 

Tømning hver 
2. uge

240 L beholder til rest- og bioaffald              1.607                  595              1.600                   742 
370 L beholder til rest- og bioaffald              2.119                  748              2.045                   586 
Rest- og bioaffald enkeltrumsbeholder
240 L beholder til rest- eller bioaffald              1.607                  595              1.600                   742 
370 L beholder til restaffald              2.119                  748              2.045                   586 
400 L beholder til restaffald              2.401                  992              2.415                   993 
660 L beholder til restaffald              2.593              1.088              2.608                1.090 
770 Ll beholder til restaffald              2.674              1.129              2.690                1.131 

2021 2021 2022 2022
  Tømning 

hver 4. uge 
 Tømning 

hver 8. uge 
  Tømning 

hver 4. uge 
 Tømning hver 

8. uge 
400 L beholder til genanvendelige materialer                 473                  218                 490                   264 
660 L beholder til genanvendelige materialer                 521                  240                 538                   290 
770 L beholder til genanvendelige materialer                 541                  250                 559                   301 

Serviceydelser - Tømning uden for planlagt rute (pris) 2021 2022
Ekstra tømning af rest- og bioaffald
240 L beholder til rest- og bioaffald                 285                  289 
370 L beholder til rest- og bioaffald                 287                  289 
240 L beholder til bioaffald                 283                  289 
240 L beholder til restaffald                 285                  289 
370 L beholder til restaffald                 287                  289 
400 L beholder til restaffald                 287                  295 
660 L beholder til restaffald                 291                  298 
770 L beholder til restaffald                 293                  300 

Genanvendelige materialer (glas, metal, plast og papir)
240 L beholder til genanvendelige materialer                 283                  292 
370 L beholder til genanvendelige materialer                 285                  294 
400 L beholder til genanvendelige materialer                 286                  295 
660 L beholder til genanvendelige materialer                 289                  298 
770 L beholder til genanvendelige materialer                 291                  300 

Nedgravede beholdere (rest- og bioaffald)
< 2,0 m3 til restaffald                 294                  323 
< 2,0 m3 til bioaffald                 293                  323 
> 2,0 m3 - 3,0 m3 til restaffald                 309                  323 
> 2,0 m3 - 3,0 m3 til bioaffald                 308                  323 
> 3,0 m3 - 4,0 m3 til restaffald                 325                  323 
> 3,0 m3 - 4,0 m3 til bioaffald                 323                  323 
> 4,0 m3 - 5,0 m3 til restaffald                 340                  323 
> 4,0 m3 - 5,0 m3 til bioaffald                 338                  323 

Genanvendelige materialer (glas, metal, plast og papir)



Nedgravede beholdere til genanvendelige materialer (glas, metal, plast og 
papir)
< 2,0 m3 til genanvendelige materialer                 293                  323 
> 2,0 m3 - 3,0 m3  til genanvendelige materialer                 308                  323 
> 3,0 m3 - 4,0 m3  til genanvendelige materialer                 323                  323 
> 4,0 m3 - 5,0 m3 til  til genanvendelige materialer                 338                  323 

Køb og levering af beholdere 2021 2022
Ombytning af beholder med større eller mindre kapacitet                 100                  100 
Køb og levering af 240 L beholder                 575                  582 
Køb og levering af 370 L beholder                 575                  582 
Køb og levering af 400 L beholder              1.200              1.213 
Køb og levering af 660 L beholder              1.600              1.617 
Køb og levering af 770 L beholder              1.700              1.718 
Køb, levering og opsætning af batteriboks ved fællesløsninger                 498                  503 
Køb og levering af lås til beholder ved fællesløsninger                 175                  177 
Etablering af indkast på beholdere koster ved fællesløsninger                    85                    85 

Køb af kanylebokse (Pris pr. stk.) 2021 2022
1,8 L Kanylebeholder                    20                    21 
3 L Kanylebeholder                    30                    31 
5 L Kanylebeholder                    40                    41 
10 L Kanylebeholder                    50                    51 
30 L Kanylebeholder                    60                    62 
60 L Kanylebeholder                    70                    72 

Mærkat til ekstra sæk (Pris pr. stk.) 2021 2022
Køb og levering af mærkater til ekstra sække                    50                    50 
Inkl. afhentning og behandling af affaldet

Sækkeløsning:

Enkelte ejendomme har sækkestativer, fordi der er problemer med 
adgangsvejen for skraldemanden. Hvis du ejer en ejendom med sækkestativ, 
er du velkommen til at kontakte Kundecenter, som kan hjælpe med at finde 
en løsning, så du kan overgå til beholdere på hjul.

 (Pris pr. stk.) 2021 2022
Sækketømning – ugetømning              1.749              1.782 

Ændringsgebyr  (Pris pr. stk.) 2021 2022
Ændring af tømmefrekvens (eller standplads) pr. beholder                 100                  102 
Ændring af tømmefrekvens eller standplads pr. beholder: indenfor 12 
måneder

                300                  304 

Timepriser  (Pris pr. stk.) 2021 2022
Timepris for montør                 400                  404 
Timepris renovatør + lastbil ved reparation af nedgravede beholdere                 750                  758 



VIRKSOMHEDER 

DAGRENOVATION
Rest- og bioaffald enkeltrumsbeholder (Kr. pr. år) 2021 2021 2022 2022

 Uge- 
tømning  

 Tømning 
hver 2. uge 

Uge- 
tømning 

Tømning hver 
2. uge

240 L beholder til bio- og restaffald              1.607                  595              1.607                   595 
240 L beholder til bioaffald              1.516                  595              1.516                   595 
240 L beholder til restaffald              1.607                  595              1.607                   595 
370 L beholder til restaffald              2.119                  748              2.119                   748 
400 L beholder til restaffald              2.401                  992              2.401                   992 
660 L beholder til restaffald              2.593              1.088              2.593                1.088 
770 L beholder til restaffald              2.674              1.129              2.674                1.129 

ADGANG PÅ GENBRUGSPLADSERNE 
Kr. ekskl. moms 2021 2022
Adgang til genbrugspladsen, pr. besøg                 185                  200 
Aflevering af farligt affald over 10 -25 kg pr. besøg                 200                  200 
- herefter pr. påbegyndt 25 kr. pr besøg 100                100                



Havneområdet

Takster for havneområdet
HOLBÆK HAVNEVÆSEN
TAKSTREGULATIV

A. Havneafgift for erhvervsfartøjer
B. Vareafgifter
C. Kajer og Pladser
D. Bådbedding
E. Havneafgft for lystfartøjer og fastliggende fiskefartøjer m.v.
F. Forskellige takster m.m.
G. Merværdiafgift
H. Fortolkning og ikrafttræden

A. Havneafgifter for erhvervsfartøjer

1. Almindelige bestemmelser

2021              
incl. 

moms

2022            
incl. 

moms
Havneafgiften betales pr. BT for hvert anløb. 4,22 4,27
For fartøjer der anløber havnen, for losning eller lastning af dellast på mindre end 50 
% af skibets dw/m3, kan afgiften beregnes med følgende takst: (pr. BT:)
Havneafgiften for et anløb opkræves med minimum kr. ex. moms. 759,19 767,90

Af alle fartøjer og alt flydende materiel betales havneafgift (skibsafgift) for at henligge 
i havnen eller i de uddybede løb til denne. Havneafgiften påhviler fartøjet.
Afgiften skal betales til havnevæsenet inden fartøjets afsejling. Havnevæsenet kan 
dog mod depositum eller anden sikkerhed, stillet af fartøjet eller dets agent, meddele 
tilladelse til afsejling, forinden afgiften er betalt.
Et fartøj anses for at henligge i havnen m.v. fra ankomstdagen.

Havneafgiften for miljøvenlige olietankskibe beregnes af olietankfartøjets 
bruttotonnage (BT) fratrukket tonnagen af fartøjets separate ballasttanke.

Henligger fartøjet mere end 2 uger, aftales betaling for den næste periode med 
havnevæsenet.

Afgift for lystfartøjer og fastliggende fiskefartøjer m.v. betales efter afsnit G i 
regulativet.

Havneafgiften beregnes af hele bruttotons (BT), således at brøkdele af tons 
bortkastes.

Afgiften dækker fartøjets henliggen i 2 uger.



Havneområdet

2. Fritagelse for havneafgift

G. Fartøjer, der er inviteret, som officielle gæster af Holbæk Kommune.

B. Hospitalsskibe, skoleskibe og internationale havundersøgelsesskibe. Fartøjer, der 
udelukkende anløber havnen for at rette kompas, radar, decca og lignende, foretage 
mindre reparationer, søge lægehjælp, skifte mandskab, ilandsætte eller optage lods.

C. Fartøjer, der udelukkende ind– og udfører varer og materiel til havnevæsenets eget 
brug, samt fartøjer, der udelukkende anvendes ved anlægs– og 
vedligeholdelsesarbejder, som udføres for havnevæsenets regning.
D. Fartøjer, der anløber havnen for at benytte bedding eller for ved de derværende 
skibs– og bådeværfter at underkastes reparation, når de ikke samtidig indtager eller 
endeligt udlosser ladning. Havneafgift ved eventuel ventetid på bedding / 
reparationsaftale.
E.Fartøjer, der tilhører Havnevæsnet eller er i dettes tjeneste.
F. Isbrydere og bugserbåde, når de anvendes efter deres bestemmelse.

Fritaget for havneafgift er:
A. Fartøjer, der tilhører danske eller fremmede statsmyndigheder og som ikke er 
indrettet til at medføre gods eller passagerer.



Havneområdet

B. Vareafgifter

2021              
incl. 

moms

2022            
incl. 

moms
Almindelige bestemmelser
Ekspeditionsgebyr 560,11 566,54
Ved beregning af vareafgift gælder reglerne i nærværende afsnit:
A. Afgift betales af alle varer, der losses eller lastes eller på anden måde sø– eller 
landsættes i havnen eller i de uddybede løb til samme. Vareafgiften påhviler 
varemodtager, respektive vareafsender. Fartøjet eller dets agent skal forinden 
fartøjets afsejling indbetale vareafgift.
Havnevæsnet kan dog mod depositum eller anden sikkerhed, stillet af fartøjet eller 
dets agent, meddele tilladelse til afsejling forinden afgiften er betalt. For så vidt angår 
vareafgiften af fersk fisk m.v. gælder dog reglerne under punkt E.
B. Afgiften udgør kr. pr. ton jfr. dog nedenfor under C og E  note 1  note 1 
C. Under forudsætning af at varerne ikke henligger på havnens kajer eller pladser i 
mere end 3 døgn før lastning eller efter losning kan afgiften for nedennævnte 
bulkvarer beregnes med følgende takst: kr. pr. ton.  note 1  note 1 
1. Jord, grus, småsten og skærver
2. Malme og slagger
3. Vejsalt
4. Foderstoffer af animalsk oprindelse
5. Sømaterialer
D. Omsætter varemodtageren/afsenderen 20.000 kalenderår, ydes en rabat på 5 % 
for hele partiet. Varearter under punkt B og C kan ikke sammenregnes.
E. Af fersk fisk og skaldyr, der oplosses fra fiskefartøjer eller fiskekvaser i uforarbejdet 
eller forarbejdet stand, betales 2,2 % af værdien ved salg i første hånd, for så vidt 
angår ål dog 0,5 %.
Vareafgift for fisk m.v. betales af aftageren (auktionsholderen, fiskehandleren, 
fiskeopkøberen), der til havnevæsenet skriftligt skal angive beregningsgrundlaget. 
Angivelsen kan, efter tilladelse fra havnevæsenet, angives for et nærmere bestemt 
tidsrum. 
F. Skibsføreren skal til havnevæsenet skriftligt angive varernes art og vægt, jfr. dog 
punkt E. Varernes samlede vægt angives i bruttovægt i hele 100 kg., således at 
brøkdele af 100 kg. bortkastes.
G. Ved takstændringer beregnes afgiften efter de takster, der var gældende på det 
tidspunkt, hvor losning, respektive lastning blev påbegyndt.



Havneområdet

2. Fritagelse for vareafgift

A. Tomme pakningsgenstande og losse– og lastemidler, når de ikke forsendes som 
handelsvarer
B. Proviant og andre fornødenheder til skibets eget brug
C. Is, salt og kemikalier til konservering af ladning eller forventet fangst
D. Sømærker, når de ikke forsendes som handelsvarer
E. Post og rejsegods.
F. Varer og materiel til havnevæsenets eget brug.
G. Varer– dog ikke fersk fisk og skaldyr fra fiskefartøjer, der uden at have været 
landsat overlosses fra fartøj til fartøj
H. Varer, der midlertidig oplosses, men atter lastes under samme ophold i havnen

3. Tilbagebetaling af vareafgift

2021              
incl. 

moms

2022            
incl. 

moms
Tilbagebetaling af vareafgift kan finde sted i følgende tilfælde
Såfremt det kan dokumenteres, at der som følge af en fejlagtig angivelse er betalt for 
meget i vareafgift, kan regulering finde sted efter påkrav overfor havnevæsenet, dog 
ikke senere end 3 måneder fra betalingsdagen. For tilbagebetaling ydes et 
ekspeditionsgebyr. note 1
Der tilbagebetales ikke beløb mindre end note 1

4. Afgivelse af oplysninger

C. Kajer og pladser

2021              
incl. 

moms

2022            
incl. 

moms
For varers oplagring ud over 3 døgn betales kr. pr. uge pr. m2.
For leje af areal til opsætning af redskabsskur betales en årsafgift på kr. pr. m2 109 110
Dog minimum        1.356        1.372 

Nedennævnte varer er fritaget for vareafgift. Fritagelsen er, for så vidt angår last, 
betinget af, at skibsføreren i sin angivelse, jfr. 1. Almindelige bestemmelser, punkt F, 
begærer varerne losset eller lastet uden erlæggelse af vareafgift.

Skibsføreren eller fartøjets agent skal endvidere til havnevæsenet afgive de til brug 
for fremstilling af statistik nødvendige oplysninger.



Havneområdet

D. Havneafgift for lystfartøjer og fastliggende fiskefartøjer m.v.

2021              
incl. 

moms

2022            
incl. 

moms

For lystfartøjer, der gæster havnen, betales havneafgift gældende pr. overnatning:
Længde indtil 11,99 meter kr. 145 147
Længde mellem 12 - 14,99 meter kr. 176 178
Længde over 15 meter kr. 258 261
Gæstepladser anvises af havnevæsenet.
Fartøjer, der er nødsaget til at anløbe havnen på grund af havari, storm, tåge eller 
andre vejrforhold, er fritaget for betaling af havneafgift,forudsat opholdet i havnen 
ikke udstrækkes over 24 timer.

For fastliggende fartøjer betales årsafgift på kr. pr. m2 . (Dog minimum 1.126,90)    179 181

Afgift for pælepladser (jolleplads) beregnes efter vandareal mellem pælene.        1.796        1.817 

Såfremt fartøjsejeren i forbindelse med sin havneplads betaler vareafgift til 
havnevæsenet, nedskrives årsafgiften med samme beløb, som er betalt i vareafgift. 
Årsafgiften bortfalder helt, hvis den betalte vareafgift overstiger årsafgiften. 
Nedskrivning af årsafgiften foretages helårsvis bagud efter 1. januar mod forevisning 
af dokumentation for betalte vareafgifter i det foregående år.
De anviste havnepladser må ikke fremlejes, eller på anden måde benyttes 
erhvervsmæssigt, uden særlig tilladelse fra havnevæsenet.
Enhver fartøjsejer er ansvarlig for den skade hans fartøj måtte forvolde på andet 
fartøj eller på havnens ejendom, og enhver fartøjsejer har pligt til at holde sit fartøj 
ansvarsforsikret.
Manglende betaling af havneafgift medfører, at fartøjsejeren med omgående virkning 
mister retten til havneplads.
Hvis der ikke findes ledige havnepladser, kan fartøjsejere der ønsker plads optages på 
en venteliste, der førers af havnevæsenet.

Faste pladser tildeles af havnevæsenet for 1 sæson af gangen. Tildeling af havneplads 
er personlig og overdragelse, f.eks. i forbindelse med salg af fartøjet, kan ikke finde 
sted.
Ved tildeling af havneplads gives fortrinsret til fartøjsejere, der i den forudgående 
sæson havde fast plads i havnen. Fortrinsretten gælder fortsat dersom fartøjsejeren 
har udskiftet sit fartøj. Fortrinsretten bortfalder, hvis fartøjsejeren ikke har benyttet 
pladsen i 2 år.



Havneområdet

E. Forskellige takster m.m.

2021              
incl. 

moms

2022            
incl. 

moms

Afgiften for levering af ferskvand er kr. pr. m3. 50 50
Afgift for benyttelse af el-stander er kr. pr. kWh. 3 3
For benyttelse af havnens hånddrevne kran (Max. 2 ton) er afgiften kr. pr. halv dag. 
Ved benyttelse stiller havnen ikke mandskab til rådighed.

F. Merværdiafgift

G. Fortolkning og ikrafttræden

Nærværende takstregulativ træder i kraft den 1. oktober 2002. Tidligere anvendte 
regulativer ophører samtidig med at have gyldighed.
Ved tildeling af havneplads for lystfartøjer opkræves et indskud på kr. 25.000 og for 
jolleplads et indskud på kr. 5.000.
Fartøjsejere, der står på venteliste til en havneplads, skal hvert år i december 
bekræfte ønsket om fortsat at stå på ventelisten. Modtager havnekontoret ikke en 
bekræftelse på ønsket om fortsat at stå på ventelisten, vil vedkommende blive slettet 
af ventelisten.

note 1: Erhvervshavnen er nedlagt og er ikke længere i stand til at modtage skibe i 
international fart, da Holbæk Havn ikke længere er en ISPS sikret havn.

Samtlige takster i nærværende regulativ justeres hvert års 1. januar efter 
nettoprisindekset for juli i det foregående år. Taksterne for lystfartøjer der gæster 
havnen, justeres dog først når taksten (afrundet) er velegnet til kontant afregning. 
Holbæk Havnevæsen, Trafik og infrastruktur kan, uanset taksterne i nærværende 
regulativ, fastsætte en takst eller midlertidigt ændrer en takst, når det skønnes 
hensigtsmæssigt. 

Efter gældende lov beregnes der ikke merværdiafgift for benyttelse af kajer og 
pladser (afsnit C) og benyttelse af banespor (afsnit D).

For de øvrige afsnit beregnes merværdiafgift med den til enhver tid gældende takst.

Udenlandske fartøjer og danske fartøjer i udenrigsfart er fritaget for merværdiafgift.

Meningsforskel om forståelse af nærværende takstregulativ afgøres endeligt af det 
relevante kommunale udvalg. Indtil udvalgets kendelse foreligger, må vedkommende 
rette sig efter Holbæk Havnevæsen, Trafik og Infrastrukturs afgørelse.



Orø-Færge

Takster for Holbæk - Orø Færgeoverfart

Almindelige takster:
Enkelt Dobbelt Enkelt Dobbelt

Voksen 37 59 37 60
Barn 4-11 år Gratis Gratis Gratis Gratis
Personbil  < 6m (og MC m.  sidevogn) 81 134 83 137
Motorcykel eller knallert 34 54 35 55
Cykel inkl. hænger Gratis Gratis Gratis Gratis
Lastbil 3500 – 6000 kg. 125 239 127 244
Lastbil over 6000 kg. 425 811 433 827
Lastbilhænger 226 431 231 439
Campingvogn / trailer 81 134 83 137
Turistbus inkl. fører og max. 50 passagerer 558 1066 569 1087
Minibus inkl. fører og max. 20 passagerer 366 699 373 713
Grupperejse (minimum 20 personer) - voksen 22 43 22 43
Grupperejse (minimum 20 personer) - barn Gratis Gratis Gratis Gratis
Grupperejse (minimum 20 personer) -cykel Gratis Gratis Gratis Gratis

Personbil  < 6m (og MC med sidevogn) - 20 turs kortpris 42 43
Entreprenør - landbrugsmaskiner (L: ≤ 6 meter eller  B: ≤ 
2,60 meter) 71 136 72 139
Entreprenør - landbrugsmaskiner (L: ≥over 6 meter eller B: ≥ 
2,60 meter) 424 811 432 827
Ekstra tur inden for fartplantider (tillægspris) 573 - 584 -
Varebiler(u/4tons) med CVR 125 239 127 244

Turkort, periodekort og kontantkort 20 enkelt 
ture

Måneds-
kort

20 enkelt 
ture

Måneds-kort

Voksen person 439 603 448 615
Barn 4-11 år Gratis Gratis Gratis Gratis
Personbil < 6m (og MC med sidevogn) 847 1237 864 1262
Personbil < 6m (og MC med sidevogn) - pensionist (65år) 804 - 820 -
Motorcykel eller knallert 353 528 361 539
Cykel ex. hænger (hænger betaler som cykel) Gratis Gratis Gratis Gratis
Campingvogn / trailer 847 - 864
 
Fragt 2021 2022
0-5 kg 28 29
5-10 kg 42 43
10-20 kg 56 57
20-40 kg 84 86
40-60 kr 113 115
60-80 kg. 127 129
80-100 kg 141 144
Palle 141 144

Ikke salgbar / bruges ikke

Pr. 1/1 2022Pr. 1/1 2021



Orø-Færge

Bemærkninger:

Bemærk at der hvert år ydes et tilskud fra 
Indenrigsministeriet til nedsættelse af billetpriserne i 
skuldersæson. Tilskudsbeløbet vides ikke endnu men oplyses 
på hjemmesiden. Hvis der kommer andre tilskud kommer de 
ligeledes på hjemmesiden (fx sommerpakke). 
Hvor ikke andet er anført, er takster ekskl. fører og passagerer

Virksomheder, der bruger færgen fast i en længere periode, 
kan indgå særlig rabatordning med færgefarten.

Ved specialarrangementer kan der indgås aftale om særlig 
rabatordning med Færgefarten.
Turkort er gældende 12 måneder.

Fastboende på Orø har fri transport inkl. Cykel med ø-kort

Handicappede bosiddende på Orø har fri transport af 
invalidebil.
Der beregnes et opkrævningsgebyr på 40 kr. for 
udarbejdelse af faktura, såfremt der ikke kan betales ved 
billettering.
Se iøvrigt gældende billetteringsregulativ.

Der betales et depositum på 40 kr. for turkort og 
periodekort.

Der er en særordning for sommerhusejere på Orø om 
nedsættelse af billetprisen 
Sommerhusejere på Orø kan efter anmodning få udstedt et 
sommerhusbrev, som giver en rabat svarende til et niveau 
på 20-turskort. 



Ældre
Cafeteria og ældrecenter* 2021 2022
Pensionister (Visiteret)
Hovedret 52,00                      52,00                      
Biret 19,00                      19,00                      
Hovedret og biret 62,00                      63,00                      
*excl. moms

Pensionister, Efterlønsmodtagere og Pårørende (Ikke visiteret)* 2021 2022
Hovedret 65,00                      65,00                      
Biret 24,00                      24,00                      
Hovedret og biret 78,00                      79,00                      
*inkl. moms

Døgnforplejning m.v.  på plejeenheder og midlertidige boliger 2021 2022
Døgnforplejning 119,00                    122,00                    
Servicepakke (tøjvask, toiletartikler, linned m.m.) pr. døgn 22,00                      22,00                      

Hovedret 44,47 44,86
Forret eller dessert 13,44 13,56
Transport pr. levering (1 gang pr. uge) 33,10 33,39
Hovedret kan ikke fravælges.

Tilkøbsydelser Det Danske Madhus

Det Danske 
Madhus

2020/2021            
(01.10.20-30.09.21)

Det Danske 
Madhus               

2021/2022              
(01.10.21-
30.09.22)

Råkost/mixed salat 9,93 10,02
Ekstra portion kartofler, 100 g 4,96 5,01
Ekstra portion grøntsager, 50 g 4,96 5,01
Morgenmad 20,69 20,87
Madpakke 23,16 23,37
Proteindrik, mælkebaseret 7,45 7,51
Proteindrik, saftbaseret 7,45 7,51

Taksterne fra Det Danske Madhus reguleres 
pr. 1. oktober hvert år på baggrund af 
stigningen i Danmarks nettoprisindex fra april 
til april. Prisreguleringen er aftalt jf. indgået 
kontrakt og skal derfor ikke godkendes  af 
Holbæk Byråd.

Kølemad til visiterede borgere
Taksterne fra Det Danske Madhus reguleres 
pr. 1. oktober hvert år på baggrund af 
stigningen i Danmarks nettoprisindex fra april 
til april. Prisreguleringen er aftalt jf. indgået 
kontrakt og skal derfor ikke godkendes  af 
Holbæk Byråd.

Det Danske 
Madhus               

2020/2021              
(01.10.20-30.09.21)

Det Danske 
Madhus               

2021/2022              
(01.10.21-30.09.22)



Husleje pr. måned 2020 2021 2022
Studiegården 2.039 kr. 2.039 kr.                                            2.080,00 

Kostpriser Madklub 2020 2021 2022

Madklubben består af aftensmad 4 
hverdage om ugen.

Madklubben består af aftensmad 
4 hverdage om ugen.

Madklubben består af aftensmad 
4 hverdage om ugen.

Pris pr. måltid: 30,00 kr. Pris pr. måltid: 30,00 kr. Pris pr. måltid: 30,00 kr.

Studiegården

Prisliste for Studiegården – Serviceydelser 2022



Forsorgshjemmet Karlsvognen, §110

Beboernes betaling for kost og logi i 2022:

Pr. døgn Pr. måned
Logi 94           2.850      
Kost & vask 71           2.169      
Beboerbetalingen er pris- og lønfremskrevet i forhold til prisen i 2021.

Beboernes betaling for kost og logi i 2021:

Pr. døgn Pr. måned
Logi 92           2.798      
Kost & vask 70           2.129      
Beboerbetalingen er pris- og lønfremskrevet i forhold til prisen i 2020.



Aktiv hele Livet - voksenspecialinstitutioner:

Søbæk Have §85 3.491 94

Søbæk Have 18B 
- §108

2.681 86 94 306

Der tages forbehold for ændring af PL inden den endelige budgetvedtagelse

396

Søbæk Have §85 3.423 92

Søbæk Have 18B 
- §108

2.628 84 92 300

388Opkrævning ved bestilt pedelarbejde pr. time

Priser vedr. serviceydelser for 2021

Bosteder Fuld kost pr.mdr. Vask Engangsartikler Antennebidrag

Opkrævning ved bestilt pedelarbejde pr. time

Priser vedr. serviceydelser for 2022

Bosteder Fuld kost pr.mdr. Vask Engangsartikler Antennebidrag



Skorstensfejer

KL´s vejledende gebyrer for lovpligtigt skorstensfejerarbejde ex. moms 2021 2022

For skorstensfejning betales:
For første skorsten indtil 10 m højde 110,60 112,45
For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 m på samme skorsten *) 86,63 88,08
For skorstene over 10 m for hver påbegyndt m over 10 m yderligere 3,92 3,99

For rensning af: 2021 2022
Centralkedler 252,49 256,71
Brændeovne 126,21 128,32
For skorstene og ildsteder af størrelse fra 35-116 kw forhøjes foranstående 
gebyrer med 50%, fra 116-232 kw forhøjes med 100%, og fra 232 kw forhøjes med 
150%
For skorstene, der fejes hyppigere end én gang årligt, forhøjes gebyrerne med 50% 
for yderligere fejninger, med mindre gebyret er forhøjet efter reglerne i 
foranstående punkt om tillæg efter fyrets størrelse

For rensning af røgrør og røgkanaler, jf. § 6 i Bygge- og Boligstyrelsens 
bekendtgørelse nr. 239 af 27. april 1993, betales for rør og kanaler med indtil:

2021 2022

35 x 35 cm indvendigt mål for første m 58,50 59,48
For efterfølgende påbegyndt m 28,53 29,01

For rør og kanaler med indvendigt mål på over 35 x 35 cm betales for første m 116,65 118,60
For efterfølgende påbegyndt m 58,50 59,48
For kanaler, der kun renses ved, at skorstensfejeren personligt går gennem 
kanalen, har mesteren dog lov til i stedet for gebyret at træffe aftale med 
brugeren om betalingen, idet der tages hensyn til afstanden til og fra det sted, 
hvor fejningen udføres.
For tilkald til ekstra skorstensrensning samt for rensning af røgvogne og røgkamre, 
der skal udføres uden for de sædvanlige skorstensfejninger, betales efter 
tidsforbrug samt befordringsgodtgørelse efter samme takst, som for statens 
tjenestemænd.
For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, 
betales uanset antallet af skorstene på en ejendom 110,60 112,45
For udfræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug 
den til enhver tid gældende svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse efter 
samme takst, som for statens tjenestemænd

For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes 419,20 426,20
Påtegning af prøvningsattest 115,00 116,92

Vejledende takster  for lovpligtigt skorstensfejerarbejde 2022 
(KL)



Skorstensfejer

*) Ved skorstensfejning fra skorstenstop på eksisterende bebyggelse uden tagtrin 
er det skorstensfejeren, der konkret vurderer, om adgangsvejen er sikkerheds- og 
sundhedsmæssig forsvarlig, jf. arbejdsmiljøloven. I dialog med ejeren drøftes, 
hvordan adgangsvejen kan sikres - én mulighed er at få sat permanente tagtrin op. 
En anden er, at borger eller skorstensfejer hver gang, der skal fejes, sørger for 
transportabel tagstige med rygningsbøjle, lift eller tilsvarende. Det skal 
understreges, at der ikke med det foreslåede takstblad er mulighed for at kræve 
gebyr for oplægning af tagstiger, som skorstensfejeren allerede medbringer eller 
at anvende fodmand for at leve op til arbejdstilsynets regler om arbejde på tage. 
**) Skorstensfejerlauget og KL er enige om, at en ejendom skal forstås som en 
selvstændig bygning med egen postadresse.


