
  

Renovation - Erhverv 

Alle priser er inklusiv moms 2020 2021 
inkl. Inkl. 

moms moms 

Dagrenovationsspand   

Helårstømning – pr. ejendom/enhed*    

2 stk. 240 l med skillerum 3437,50 3750,00 

4 stk. 240 l uden skillerum 4062,50 4375,00 

2 stk. 600 l uden skillerum + 2 stk. 240 l uden skillerum  5937,50 6250,00 

   

Ekstratømning af restaffald ved enkeltarrangementer - ifm ordinær tømning    

Mærker til ekstrapose til restaffald – pr. stk. 40,00 Udgået 

Mærker til ekstrapose til restaffald – 10 stk. 350,00 Udgået 

Ekstra pose uden mærkning – pr. stk. 100,00 Udgået 

 

*Takster er inkl. miljøbidrag, miljø- og genbrugsafgift samt fragtudgifter mv 

Affaldsspande mv   

Affaldsspand  - 140 l – pr. stk. 437,50 Udgået 

Affaldsspand – 240 l med/uden skillerum pr. stk 543,75 500,00 

Klistermærker med piktogrammer til affaldssortering – pr. stk 5,00 

Ekstra containere til udlejning   

(til alle fraktioner - kun i forbindelse med ordinær tømning)   

140 liter  500,00 

240 liter – med/uden skillerum  750,00 

400 liter (52 uger) * 4937,50 Udgået 

600 liter  5937,50 1200,00 

800 liter (52 uger) * 6750,00 Udgået 

   

Tømning ifm. enkeltarrangementer – pr. container pr. tømning 600 l. 268,75 625,00 

   

Ekstra ugentlig tømning:   

- Indenfor normal arbejdstid -  pr. container pr. tømning 337,50 337,50 

- Udenfor normal arbejdstid samt weekends og helligdage –     

  minimumspris (6 containere) – pr. gang 2037,50 Udgået 



  Udover 6 containere – pr. container pr. tømning 337,50 Udgået 

Dagrenovation afleveret på genbrugspladsen via vognmand – pr. m3 337,50 Udgået 

Taksterne er inkl. miljøbidrag, miljø- og genbrugsafgift samt fragtudgifter mv 

Miljø- og genbrugsafgift m.m.   

Miljøbidrag, afgift pr. ejendom 165,00 180,00 

Miljø- og genbrugsafgift pr. ejendom/enhed – Læsø Renovation 1968,75 2050,00 

*Heraf er meromkostninger til komprimering og fragt fra genbrugspladsen til 
aftagested på fastlandet anslået til 267,00 kr. ekskl. moms 

Ydelser fra Læsø Renovation ApS   

Arbejdsløn – arbejde for fremmed regning – pr. time 500,00 625,00 

Sortering af erhvervsaffald –  - manuel – min. 1 time - pr. time 500,00 625,00 

Sortering af erhvervsaffald – rendegraver – min. 1 time – pr. time 687,50 812,50 

Rengøring af spande – min. 1 time – pr. time  625,00 

Neddeling af stort brændbart – (til maks. længde 3 meter, maks. størrelse   
3x1,25x0,2 meter samt maks. vægt 80 kg). - pr. ton   750,00 850,00 

Neddeling af grene/rødder/haveaffald – pr. ton 250,00 350,00 

Arbejde udført af ekstern entreprenør viderefaktureres u/tillæg 

 

Salg af genbrugsmaterialer      

Ren knust beton og sten – pr. ton 87,50 87,50 

Knust tegl og mursten – pr. ton 50,00 50,00 

Stabilgrus – pr. ton 93,75 93,75 

Kompost – fin sortering - pr. ton (de første 500 kg pr. år er gratis)  93,75 93,75 

Kompost – grov sortering - pr. ton (de første 500 kg pr. år er gratis)  56,25 56,25 

Gebyrer vedr. opkrævning af forbrugsafgifter   

Gebyr ændring af tømningsordning 156,25 156,25 

Slutopgørelse i forbindelse med flytning 93,75 93,75 

Betalingsaftale - momsfri 105,00 105,00 

Rykker til kunde ved for sen betaling - momsfri 100,00 100,00 

Renter ved forsinket betaling udgør den af nationalbanken fastsatte 
morarente 

Modtagelse af erhvervsaffald på Læsø Genbrugsplads og Omlastestation   

Farligt affald over 200 kg pr. år faktureres efter type.  

 

 

 

 




