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Økonomiudvalget 2019 2020 
Diverse gebyrer og afgifter *) 
- Legitimationskort 150 150 
- BBR ejermeddelelser 70 70 
- Rykkergebyrer  krav uden udlægsret 100 100 
- Rykkergebyrer  krav med udlægsret 250 250 
- Adresse forespørgsler 83 84 
- Bopælsattest 83 84 
- Personnummerbevis 83 84 
- Sygesikringsbevis 205 205 
- Knallertbeviser 490 490 
*) Takster er tilrettet jf. udmelding fra ministerierne ultimo 2019. 
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Økonomiudvalget 2019 2020 
Byggesagsgebyr:      
Betalingsvedtægt for byggesagsbehandling 2020 
Vejle Byråd har vedtaget at opkræve gebyrer for at behandle byggesager. 
Gebyret er fastsat med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016 (Byggeloven) samt 
Bygningsreglement 2018 (BR18), kap. 1 jf. §39 
  
Prisen for simple konstruktioner er en fast pris 
Den faste pris er for tilladelse til garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende bygninger herunder over-
dækkede arealer. 
  
Prisen for øvrig byggesagsbehandling afregnes efter timepris 
Forhåndsdialog op til 30 minutter er ikke gebyrbelagt, al efterfølgende dialog er efter medgået tid. 
Nærværende bestemmelse træder i kraft pr. 1. januar 2020 og erstatter herefter tidligere vedtagne gebyr-
vedtægter. 
  
Opkrævning 
Byggesagsgebyret opkræves i 2 rater: 
- 1. rate forfalder til betaling, når tilladelsen gives. 
- 2. rate forfalder til betaling, når bygningen lovligt kan tages i brug. 
Gebyrerne beregnes og opkræves efter de til enhver tid gældende takster og er momsfri. 
Regningen for gebyret sendes til ejendommens ejer. 
   
Simple konstruktioner Fast pris Fast pris 
Tilladelse og anmeldelser til garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende 
bygninger herunder overdækkede arealer. 

1.038 kr. 1.062 kr. ** 

Øvrig byggesagsbehandling Timepris Timepris 
Øvrig byggesagsbehandling herunder: 

750 kr. 767 kr.*** - Enfamiliehuse 
- Erhvervs- og etagebyggeri 
**) Taksten tilrettet pr. 20/12-2019 i henhold til "Bekendtgørelse om gebyrer på byggeområde fastsat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 
***) Taksten er fremskrevet med KL's prisskøn for indtægter (2,25%) 
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Teknisk Udvalg 2019 2020 

Gebyr for håndtering af slidlagsarbejder efter ledningsopgravninger 
 5 % af beløb 
til slidlag 

 5 % af beløb 
til slidlag 

Vejle Kommune har en frivillig aftale med ledningsejere om udlægning af asfaltslidlag året efter udførelse af 
ledningsopgravninger i kørebanearealer. Kommunen kan tilbyde, efter indgåelse af skriftlig aftale med led-
ningsejer, at forestå det følgende års affræsning og udlægning af slidlag på opgravninger i kørebaner, cykel-
stier og stier. Reetableringen gennemføres koordineret for vejnettet som helhed, og tidsmæssigt prioriteret med 
øvrige asfaltarbejder. 
Der vil i dette tilfælde blive opkrævet et beløb til reetableringen. Beløbet dækker alle omkostninger til vedlige-
holdelse, herunder opretning af mindre ujævnheder, affræsning i det udlagte bærelag samt udlægning af slid-
lag. 
Beløbet fastlægges hvert år -

 
Arealet opgøres som længde og bredde, idet Teknik & Miljø tillægger 20 cm i overlæg pr. side. 
 
Der er indført et administrativt gebyr for at håndtere denne opgave på 5 % af opkrævningsbeløbet. 

Parkeringsafgift 
6,00 - 10,35 
kr./time 

6,00 - 10,35 
kr./time 

Der skal betales afgift mandag - fredag i tidsrummet kl. 9.00 - 17.00 og lørdag i tidsrummet kl. 9.00 - 14.00. 
På Kirketorvet, Marias Plads, Fjellegade, Ved Anlæget, Vedelsgade og 31 pladser ved Gl. Havn (tilladt par-
kering 3 timer) er afgiften 9,00 kr. pr. time. Der kan ikke købes månedskort til pladserne. 
 
På P-plads ved Vissingsgade (tilladt parkering 8 timer) er afgiften 9,00 kr. pr. time. Der kan ikke købes 
månedskort til pladsen. 
 
I Parkeringshus Tróndur og Albert er de første 2 timers parkering gratis og 9,00 kr. pr. time for parkering ud 
over 2 timer. Der kan købes månedskort, der koster 600,00 kr. Der kan købes dagskort til 38,00 kr. pr. døgn. 
 
På Gunhilds Plads og i Herslebsgade er afgiften 7,50 kr. pr. time. Der kan købes månedskort, der koster 
500,00 kr., samt dagskort til kr. 45,00 kr. pr. døgn. 
 
På Abelones Plads er afgiften 6,00 kr. pr. time. Der kan købes månedskort, der koster 450,00 kr. samt dagskort 
til 36,00 kr. pr. døgn. 
 
På Kalkbrænderivej ved parkeringshus Tróndur er afgiften 9,00 kr. pr. time. Der kan købes månedskort, der 
koster 600,00 kr. Der kan købes dagskort til 54,00 kr. pr. døgn. 
 
Alle månedskort gælder en måned fra købsdagen - og til hele det tidsrum, hvor der skal betales for at parkere. 
Der er mulighed for at købe månedskort for hhv. 1, 2 og 3 måneder af gangen samt årskort til Abelones Plads 
og Herslebsgade. Til Gunhilds Plads kan der kun købes månedskort for en måned af gangen. 
 
Årskort til Tróndur, Herslebsgade og Abelones Plads koster 4.200,00 kr. pr. år. Både dags-, måneds- og 
årskort kan købes online på www.vejle.dk/parkering. 
 
Der er indført 5 beboerparkeringszoner (zone 1, 2, 3, 5 og 6) i midtbyen. Beboere med bil kan købe en P-
tilladelse for 40,00 kr. pr. måned / 240,00 kr. halvårligt. Håndværkere kan købe håndværkerlicenser til alle 
zonerne for 100,00 kr. pr. måned. Beboere kan desuden købe dagskort for 20,00 kr. pr. døgn. Disse kort kan 
købes i Teknik & Miljø, Kirketorvet 22. Beboere i zone 3 kan købe beboerparkering i p-hus Albert eller p-hus 
Trondur for 3.000,00 kr. pr. år. 
 
Som følge af den digitale parkeringsstrategi kan man betale med sin mobiltelefon. I disse tilfælde kan der 
komme et gebyr til ekstern leverandør på 15 %, og min. 4 kr.    
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Natur- og Miljøudvalget 2019 2020 

Affald Genbrug  
kr. (inkl. 
moms) 

kr. (inkl. 
moms) 

EN-FAMILIE BOLIGER (parcelhuse, rækkehuse 
o.lign.) 

    

      
Administrationsgebyr 348,00 369,00 
      
Anmeldelse af jordflytning     
Gebyr pr. ejendom, uanset art - Miljøbeskyttelsesloven § 48 12,50 13,00 
      
Dagrenovationsbeholder til rest- og organisk affald (ugetømning)     
Dagrenovation 190 liter rumopdelt (kun til enlige og ældreboliger) 1.561,00 1.596,50 
Dagrenovation 240 liter rumopdelt 1.649,50 1.687,00 
Dagrenovation 370 liter rumopdelt 2.110,50 2.158,00 
      
Dagrenovationsbeholder til rest- og organisk affald (14-dags tømning)     
Dagrenovation 190 liter rumopdelt (kun til enlige og ældreboliger) 1.028,50 1.052,00 
Dagrenovation 240 liter rumopdelt 1.083,50 1.108,00 
Dagrenovation 370 liter rumopdelt 1.344,00 1.374,50 
      
Dagrenovation - afstandstillæg (standpladsafhentning)     
Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholder-     
størrelse, tømmefrekvens og afstand fra skel/renovationsbil til standplads)     
Indtil 30 meter fra skel ved ugetømning:     
Afstandstillæg 190/240/370 liter 331,50 339,00 
Indtil 30 meter fra skel ved 14-dags tømning:     
Afstandstillæg 190/240/370 liter 178,50 183,00 
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel ved ugetømning:     
Afstandstillæg 190/240/370 liter 655,00 670,00 
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel ved 14-dags tømning:     
Afstandstillæg 190/240/370 liter 341,50 349,50 
      
Genanvendelig beholder til papir, plast/metal (13 årlige tømninger)     
Genanvendelig 190 liter rumopdelt (kun til enlige og ældreboliger) 425,00 435,00 
Genanvendelig 240 liter rumopdelt 442,00 452,00 
Genanvendelig 370 liter rumopdelt 563,00 576,00 
      
Genanvendelig - afstandstillæg     
Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholder-     
størrelse, tømmefrekvens og afstand fra skel/renovationsbil til standplads)     
Indtil 30 meter fra skel ved 13 årlige tømninger:     
Afstandstillæg 190/240/370 liter 89,50 92,00 
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel ved 13 årlige tømninger:     
Afstandstillæg 190/240/370 liter 171,00 175,00 
      
Øvrige ordninger     
Øvrige ordninger dækker afhentning af farligt affald (rød kasse), afhentning     
af storskrald (bestilleordning), brug af kommunens genbrugspladser og     
glaskuber. 946,50 981,00 
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Natur- og Miljøudvalget 2019 2020 

Affald Genbrug 
kr. (inkl. 
moms) 

kr. (inkl. 
moms) 

Tømning af haveaffaldsbeholder (tilkøbsordning - 13 årlige tømninger)     
Haveaffald 190 liter (kun eksisterende beholdere  - beholder kan ikke købes) 251,00 315,50 
Haveaffald 240 liter 267,00 332,00 
Haveaffald 370 liter (kun eksisterende beholdere  - beholder kan ikke købes) 307,00 374,50 
Haveaffald 660 liter 505,50 565,00 
   
Haveaffald - afstandstillæg     
Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger      
af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand fra skel/renovationsbil til 
standplads) 

    

Indtil 30 meter fra skel ved 13 årlige tømninger:     
Afstandstillæg 190/240/370 liter 96,00 233,00 
Afstandstillæg 660 liter 143,00 233,00 
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel ved 13 årlige tømninger:     
Afstandstillæg 190/240/370 liter 181,50 233,00 
Afstandstillæg 660 liter 276,50 233,00 
      

SOMMERHUSE     
Administrationsgebyr 348,00 369,00 
      
Anmeldelse af jordflytning     
Gebyr pr. ejendom, uanset art - Miljøbeskyttelsesloven § 48 12,50 13,00 
      
Dagrenovationsbeholder til rest- og organisk affald (ugetømning fra 1/4 til 
30/9) 

    

Dagrenovation 190 liter rumopdelt 959,50 981,50 
Dagrenovation 240 liter rumopdelt 1.013,50 1.036,50 
Dagrenovation 370 liter rumopdelt 1.296,50 1.326,00 
      
Dagrenovationsbeholder til rest- og organisk (14-dags tømning fra 1/4 til 
30/9) 

    

Dagrenovation 190 liter rumopdelt 580,50 594,00 
Dagrenovation 240 liter rumopdelt 612,00 626,00 
Dagrenovation 370 liter rumopdelt 786,50 804,50 
      
Oktobertømning     
Tillæg, ugetømning af beholder i oktober måned 131,50 134,50 
Tillæg, 14-dags tømning af beholder i oktober måned 66,50 68,00 
      
Dagrenovation - afstandstillæg (standpladsafhentning)     
Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholder-     
størrelse, tømmefrekvens og afstand fra skel/renovationsbil til standplads)     
Indtil 30 meter fra skel ved uge tømninger:     
Afstandstillæg 190/240/370 liter 214,00 219,00 
Indtil 30 meter fra skel ved 14-dags tømninger:     
Afstandstillæg 190/240/370 liter 138,00 141,50 
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel ved ugetømning:     
Afstandstillæg 190/240/370 liter 413,00 422,50 
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel ved 14-dags tømning:     
Afstandstillæg 190/240/370 liter 257,50 263,50 
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Natur- og Miljøudvalget 2019 2020 

Affald Genbrug 
kr. (inkl. 
moms) 

kr. (inkl. 
moms) 

Genanvendelig beholder til papir, plast/metal (10 årlige tømninger)     
Genanvendelig 190 liter rumopdelt 372,50 381,00 
Genanvendelig 240 liter rumopdelt 388,00 397,00 
Genanvendelig 370 liter rumopdelt 484,50 495,50 
      
Genanvendelig - afstandstillæg (Standpladsafhentning)     
Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholder-     
størrelse, tømmefrekvens og afstand fra skel/renovationsbil til standplads)     
Indtil 30 meter fra skel ved 10 årlige tømninger:     
Afstandstillæg 190/240/370 liter 71,50 73,50 
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel ved 10 årlige tømninger:     
Afstandstillæg 190/240/370 liter 135,00 138,50 
   
Øvrige ordninger     
Øvrige ordninger dækker afhentning af farligt affald (rød kasse), brug af     
kommunens genbrugspladser og glaskuber. 631,50 658,50 
      
Benyttes sommerhuset som helårsbolig og er det tilmeldt helårsrenovation, 
svarer taksten til en-familiebolig, som også omfatter afhentning af storskrald 
(bestilleordning) 

    

      
Haveaffaldsbeholder (tilkøbsordning m. 8 årlige tømninger)     
Haveaffald 240 liter  178,50 217,00 
Haveaffald 660 liter 331,50 365,50 
      
Haveaffald - afstandstillæg (Standpladsafhentning)     
Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholder-     
størrelse, tømmefrekvens og afstand fra skel/renovationsbil til standplads)     
Indtil 30 meter fra skel ved 8 årlige tømninger:     
Afstandstillæg 240 liter 73,00 146,00 
Afstandstillæg 660 liter 109,00 146,00 
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel ved 8 årlige tømninger:     
Afstandstillæg 240 liter 138,00 146,00 
Afstandstillæg 660 liter 210,50 146,00 
      

KOLONIHAVER     
Dækker tømning af beholder til dagrenovation hver 7. dag eller hver 14. dag 
samt tømning af beholder til genanvendeligt affald hver 4. uge i perioden 1. 
april - 30. september, administration, adgang til genbrugspladser og jordgebyr 
jfr Miljøbeskyttelsesloven § 48.  

    

Pris pr. havelod 442,50 452,50 
      
Sæsonudbringning og hjemtagelse     
Sæsonudbringning, hjemtagelse og lager pr. haveforening 519,00 531,00 
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Natur- og Miljøudvalget 2019 2020 

Affald Genbrug 
kr. (inkl. 
moms) 

kr. (inkl. 
moms) 

FÆLLESBEBYGGELSER     
Administrationsgebyr pr. lejlighed 348,00 369,00 
      
Anmeldelse af jordflytning     
Gebyr pr. ejendom, uanset art - Miljøbeskyttelsesloven § 48 12,50 13,00 
      
Dagrenovationsbeholder til rest- eller organisk affald (ugetømning)     
Dagrenovation 140 liter enkeltrums 1.604,00 1.640,50 
Dagrenovation 190 liter enkeltrums 1.858,50 1.900,50 
Dagrenovation 240 liter enkeltrums 2.100,00 2.147,50 
Dagrenovation 370 liter enkeltrums - kun til restaffald 2.906,50 2.972,00 
Dagrenovation 660 liter enkeltrums - kun til restaffald 4.999,00 5.111,50 
      
Dagrenovationsbeholder til rest- eller organisk affald (14-dags tømning)     
Dagrenovation 140 liter enkeltrums 872,00 892,00 
Dagrenovation 190 liter enkeltrums 1.000,00 1.022,50 
Dagrenovation 240 liter enkeltrums 1.123,50 1.149,00 
Dagrenovation 370 liter enkeltrums - kun til restaffald 1.566,00 1.601,50 
Dagrenovation 660 liter enkeltrums - kun til restaffald 2.696,00 2.757,00 
      
Dagrenovation - afstandstillæg (standpladsafhentning)     
Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholder-    
størrelse, tømmefrekvens og afstand fra skel/renovationsbil til standplads)     
Indtil 30 meter fra skel ved ugetømning:     
Afstandstillæg 140/190/240/370/660 liter 331,50 339,00 
Indtil 30 meter fra skel ved 14-dags tømning:     
Afstandstillæg 140/190/240/370/660 liter 178,50 183,00 
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel ved ugetømning:     
Afstandstillæg 140/190/240/370/660 liter 655,00 670,00 
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel ved 14-dags tømning:     
Afstandstillæg 140/190/240/370/660 liter 341,50 349,50 
      
Genanvendelig beholder til enten papir eller plast/metal (13 årlige 
tømninger) 

    

Genanvendelig 140 liter enkeltrums 476,00 487,00 
Genanvendelig 190 liter enkeltrums 566,50 579,50 
Genanvendelig 240 liter enkeltrums 664,50 679,50 
Genanvendelig 370 liter enkeltrums 999,00 1.021,50 
Genanvendelig 660 liter enkeltrums 1.747,50 1.787,00 
      
Genanvendelig beholder til papir og plast/metal (13 årlige tømninger)     
Genanvendelig 190 liter rumopdelt 425,00 435,00 
Genanvendelig 240 liter rumopdelt 442,00 452,00 
Genanvendelig 370 liter rumopdelt 563,00 576,00 
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Natur- og Miljøudvalget 2019 2020 

Affald Genbrug 
kr. (inkl. 
moms) 

kr. (inkl. 
moms) 

Genanvendelig - afstandstillæg (Standpladsafhentning)     
Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholder-     
størrelse, tømmefrekvens og afstand fra skel/renovationsbil til standplads)     
Indtil 30 meter fra skel ved 13 årlige tømninger:     
Afstandstillæg 140/190/240/370/660 liter 89,50 92,00 
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel ved 13 årlige tømninger:     
Afstandstillæg 140/190/240/370/660 liter 171,00 175,00 
      
Nedgravede affaldsløsninger - Ugetømning     
op til 1,25 m3 9.569,00 9.784,50 
1,26 - 1,75 m3 10.883,50 11.128,50 
1,76 - 2,25 m3 12.858,50 13.148,00 
2,26 - 2,75 m3 15.101,50 15.441,50 
2,76 - 3,25 m3 17.130,50 17.516,00 
3,26 - 3,75 m3 19.535,00 19.975,00 
3,76 - 4,25 m3 21.617,00 22.103,50 
4,26 - 5,00 m3 25.252,50 25.821,00 
   
Nedgravede affaldsløsninger - 14-dags tømning     
op til 1,25 m3 4.788,00 4.896,00 
1,26 - 1,75 m3 5.446,00 5.569,00 
1,76 - 2,25 m3 6.435,00 6.580,00 
2,26 - 2,75 m3 7.558,50 7.729,00 
2,76 - 3,25 m3 8.574,00 8.767,00 
3,26 - 3,75 m3 9.778,00 9.998,50 
3,76 - 4,25 m3 10.821,00 11.064,50 
4,26 - 5,00 m3 12.641,00 12.925,50 
      
Nedgravede affaldsløsninger - 17 årlige tømninger     
op til 1,25 m3 3.186,50 3.258,50 
1,26 - 1,75 m3 3.624,50 3.706,50 
1,76 - 2,25 m3 4.280,00 4.376,50 
2,26 - 2,75 m3 5.027,00 5.140,50 
2,76 - 3,25 m3 5.701,00 5.829,50 
3,26 - 3,75 m3 6.501,50 6.648,00 
3,76 - 4,25 m3 7.194,00 7.356,00 
4,26 - 5,00 m3 8.403,50 8.593,00 
      
Nedgravede affaldsløsninger - 13 årlige tømninger     
op til 1,25 m3 2.394,00 2.448,00 
1,26 - 1,75 m3 2.722,00 2.783,50 
1,76 - 2,25 m3 3.218,00 3.290,50 
2,26 - 2,75 m3 3.778,50 3.864,00 
2,76 - 3,25 m3 4.287,50 4.384,00 
3,26 - 3,75 m3 4.889,50 5.000,00 
3,76 - 4,25 m3 5.411,00 5.533,00 
4,26 - 5,00 m3 6.319,50 6.462,00 
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Natur- og Miljøudvalget 2019 2020 

Affald Genbrug 
kr. (inkl. 
moms) 

kr. (inkl. 
moms) 

Nedgravede genanvendelige affaldsløsninger - 26 årlige tømninger     
op til 1,25 m3 4.973,00 5.085,00 
1,26 - 1,75 m3 5.618,50 5.745,00 
1,76 - 2,25 m3 6.678,50 6.829,00 
2,26 - 2,75 m3 7.681,50 7.854,50 
2,76 - 3,25 m3 8.683,50 8.879,00 
3,26 - 3,75 m3 10.021,50 10.247,00 
3,76 - 4,25 m3 11.072,50 11.322,00 
4,26 - 5,00 m3 12.648,00 12.933,00 
      
Nedgravede genanvendelige affaldsløsninger - 13 årlige tømninger     
op til 1,25 m3 2.486,50 2.542,50 
1,26 - 1,75 m3 2.809,50 2.873,00 
1,76 - 2,25 m3 3.339,00 3.414,50 
2,26 - 2,75 m3 3.841,00 3.927,50 
2,76 - 3,25 m3 4.343,00 4.441,00 
3,26 - 3,75 m3 5.012,00 5.125,00 
3,76 - 4,25 m3 5.536,50 5.661,50 
4,26 - 5,00 m3 6.325,00 6.467,50 
   
Nedgravede genanvendelige affaldsløsninger - hver 6 uge     
op til 1,25 m3 1.661,00 1.698,50 
1,26 - 1,75 m3 1.878,50 1.921,00 
1,76 - 2,25 m3 2.232,50 2.283,00 
2,26 - 2,75 m3 2.569,00 2.627,00 
2,76 - 3,25 m3 2.905,00 2.970,50 
3,26 - 3,75 m3 3.457,50 3.535,50 
3,76 - 4,25 m3 3.704,50 3.788,00 
4,26 - 5,00 m3 4.232,50 4.328,00 
      
Nedgravede genanvendelige affaldsløsninger - hver 8 uge     
op til 1,25 m3 1.248,00 1.276,50 
1,26 - 1,75 m3 1.413,00 1.445,00 
1,76 - 2,25 m3 1.679,50 1.717,50 
2,26 - 2,75 m3 1.933,50 1.977,50 
2,76 - 3,25 m3 2.187,00 2.236,50 
3,26 - 3,75 m3 2.523,00 2.580,00 
3,76 - 4,25 m3 2.787,50 2.850,50 
4,26 - 5,00 m3 3.186,50 3.258,50 
      
Nedgravede affaldsløsninger  offentligt ejede     
Gebyr pr. boligenhed 1.064,00 1.088,00 
Gebyr pr. erhverv* 857,00 876,50 
      
Nedgravede affaldsløsninger sommerhuse  offentligt ejede     
Gebyr pr. boligenhed. Helårsbeboet sommerhus opkræves fuldt gebyr pr. 
boligenhed 

749,00 766,00 
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Natur- og Miljøudvalget 2019 2020 

Affald Genbrug 
kr. (inkl. 
moms) 

kr. (inkl. 
moms) 

*Kun erhverv beliggende i ejendomme omfattet af den offentlige affaldsløs-
ning, hvor der på ejendommen er både bolig og erhverv, kan tilsluttes. 

    

      
Gebyr opkræves pr. boligenhed i ejendommen. Gebyret fastsættes på baggrund 
af oplysninger i BBR-registeret. Gebyret dækker nedgravede løsninger til or-
ganisk affald, restaffald, genanvendeligt papir og blandet plast/metal. 

    

      
Haveaffaldsbeholder (tilkøbsordning med 13 årlige tømninger)     
Haveaffald 190 liter (kun eksisterende beholdere  - beholder kan ikke købes) 251,00 315,50 
Haveaffald 240 liter 267,00 332,00 
Haveaffald 370 liter (kun eksisterende beholdere  - beholder kan ikke købes) 307,00 374,50 
Haveaffald 660 liter 505,50 565,00 
      
Haveaffald - afstandstillæg     
Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholder-     
-størrelse, tømmefrekvens og afstand fra skel/renovationsbil til standplads)    
Indtil 30 meter fra skel ved 13 årlige tømninger: 96,00 233,00 
Afstandstillæg 190/240/370 liter 143,00 233,00 
    
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel ved 13 årlige tømninger:     
Afstandstillæg 190/240/370 liter 181,50 233,00 
Afstandstillæg 660 liter 276,50 233,00 
      
Øvrige ordninger     
Øvrige ordninger dækker afhentning af farligt affald (rød kasse), afhentning     
af storskrald (bestilleordning), brug af kommunens genbrugspladser og glas-
kuber. 

946,50 981,00 

   
Beholder til pap      
660 liter container med 13 årlige tømninger 263,00 409,00 
      
Pap - afstandstillæg     
Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholder-     
størrelse, tømmefrekvens og afstand fra skel/renovationsbil til standplads)     
Indtil 30 meter fra skel ved 13 årlige tømninger:     
Afstandstillæg 660 liter 104,00 113,50 
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel ved 13 årlige tømninger:     
Afstandstillæg 660 liter 130,00 207,00 
     

ANDRE EKSTRA YDELSER      
      
Ekstra tømning     
Ekstra tømning af beholder pr. adresse (restaffald, organisk, genanvendeligt 
affald) 

950,00 971,50 

Ekstra tømning af beholder pr. adresse (have) 950,00 971,50 
Ekstra tømning af beholder pr. adresse (pap) 950,00 971,50 
Ekstratømning nedgravet løsning dagrenovation 500,00 511,50 
Ekstratømning nedgravet løsning genanvendeligt affald 275,00 281,50 
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Natur- og Miljøudvalget 2019 2020 

Affald Genbrug 
kr. (inkl. 
moms) 

kr. (inkl. 
moms) 

Udskiftning af beholder      
Til større eller mindre beholder inkl. tilmelding og afmelding af ekstra be-
holder 

250,00 256,00 

      
Ændring af tømningsfrekvens     
1. ændring af tømningsfrekvens af beholder 100,00 102,50 
2. ændring af tømningsfrekvens af beholder (indenfor 12 mdr.) 300,00 307,00 
      
Køb af beholder til haveaffald inkl. levering     
Haveaffald 240 liter 500,00 500,00 
Haveaffald 660 liter 1.300,00 1.300,00 
      
Særgebyr 1 (pr. time)     
Anvendes ved oprydning, indsamling, sortering, behandling af fejlsorteret eller 
fejlafleveret affald. Gebyr pr. mandetime inkl. eventuel bil. Gebyret afregnes 
for medgået tid og skal tillægges eventuelle øvrige omkostninger (f.eks. leje af 
container, ekstern vognmand). Der afregnes pr. påbegyndt 1/2 time. 

450,00 460,50 

      
Særgebyr 2     
Gebyr for grov tilsidesættelse af de kommunale affaldsregler, trods på-
mindelse af AffaldGenbrug 

    

Anvendes i enkeltstående tilfælde, hvor kunden efter påmindelse undlader at 
fjerne ulovligt anbragte affaldsfraktioner i affaldsbeholder til dagrenovation 
eller i affaldsbeholder til genanvendeligt affald. Her tænkes f.eks. på farligt 
affald eller bygge- og anlægsaffald, hvor AffaldGenbrug efter påmindelse 
hjemtager den fyldte beholder og erstatter denne med en rengjort beholder på 
ejendommens grund. Gebyret dækker omkostninger til administration, trans-
port, vask og håndtering af affald. 

1.000,00 1.022,50 

      
SALGSPRODUKTER/VARER     
Nedenstående salgsprodukter/varer sælges på alle genbrugspladserne     
Sækkemærker     
Klistermærker til brug for ekstra sæk til dagrenovation (restaffald eller or-
ganisk) 

35,00 35,00 

Klistermærker til brug for ekstra sæk til genanvendelig (papir eller plast/metal) 25,00 25,00 
      
Klare sække til storskrald 110 liter. 1 rulle med 10 poser  20,00 20,00 
      
Grønne poser til organisk affald 15 liter (75 stk.) 20,00 20,00 
Grønne poser til organisk affald 30 liter (75 stk.) 30,00 30,00 
   
Salg af kompost     
1 trailer løs kompost, maks. 500 kg. Pris pr. trailer 50,00 50,00 
1 sæk med kompost  10,00 10,00 
      
BIG bag til asbest. Pris pr. sæk 100,00 100,00 
   
Sække til fortrolige papirer:     
Makuleringssæk inkl. behandling. Pris pr. sæk 35,00 35,00 
Makuleringssæk ekskl. behandling. Pris pr. sæk 5,00 5,00 
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Natur- og Miljøudvalget 2019 2020 

Affald Genbrug 
kr. (inkl. 
moms) 

kr. (inkl. 
moms) 

Erstatningspriser for beholdere inklusiv levering     
- ved ødelagte affaldsbeholdere forårsaget af hærværk, brand og tyveri     
140 liter beholder 325,00 325,00 
190 liter beholder 375,00 375,00 
240 liter beholder 500,00 500,00 
370 liter beholder 650,00 650,00 
660 liter beholder 1.300,00 1.300,00 
190 liter beholder rumopdelt 520,00 520,00 
240 liter beholder rumopdelt 550,00 550,00 
370 liter beholder rumopdelt 760,00 760,00 
     
Tilbehør/reservedele til beholdere (herunder hjul, låg, skillerum, indkast til 
papir, nøgle, lås + låsebeslag mm.) Kontakt AffaldGenbrug. 

    

      
 
 
 



Takster 

95 
 

Natur- og Miljøudvalget 2019 2020 

Affald Genbrug 
kr. (ekskl. 

moms) 
kr. (ekskl. 

moms) 

ERHVERV     
Dagrenovation (ugetømning)     
Dagrenovation 140 liter (til restaffald) 1.283,20 1.312,40 
Dagrenovation 190 liter (til restaffald) 1.486,80 1.520,40 
Dagrenovation 240 liter (til restaffald) 1.680,00 1.718,00 
Dagrenovation 370 liter (til restaffald) 2.325,20 2.377,60 
Dagrenovation 660 liter (til restaffald) 3.999,20 4.089,20 
      
Dagrenovation (14-dags tømning)     
Dagrenovation 140 liter (til restaffald) 697,60 713,60 
Dagrenovation 190 liter (til restaffald) 800,00 818,00 
Dagrenovation 240 liter (til restaffald) 898,80 919,20 
Dagrenovation 370 liter (til restaffald) 1.252,80 1.281,20 
Dagrenovation 660 liter (til restaffald) 2.156,80 2.205,60 
      
Dagrenovation - afstandstillæg     
Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger      
af beholderstørrelse, tømmefrekvens  og afstand fra skel/renovationsbil til 
standplads) 

    

Indtil 30 meter fra skel ved ugetømning:     
Afstandstillæg 140/190/240/370/660 liter 265,20 271,20 
Indtil 30 meter fra skel ved 14-dags tømning:     
Afstandstillæg 140/190/240/370/660 liter 142,80 146,40 
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel ved ugetømning:     
Afstandstillæg 140/190/240/370/660 liter 524,00 536,00 
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel ved 14-dags tømning:     
Afstandstillæg 140/190/240/370/660 liter 273,20 279,60 
      
Genbrugspladsgebyr G´BIZZ     
Takst pr. besøg for affaldsbærende enhed (køretøj =1 enhed, trailer = 1 enhed) 140,80 174,00 
Pris pr. kilo for farligt affald 7,60 8,00 
Ekspeditionsgebyr ved manglende elektronisk tilmelding 50,00 50,00 
      
Øvrige ordninger     
Kommunale institutioner: Afhentning af farligt affald (røde kasser) og afhent-     
ning af storskrald (bestilleordning) 163,00 167,00 
Erhverv i ejendomme med boliger: Afhentning af storskrald (bestilleordning) 96,00 98,50 
      
Klinisk risikoaffald     
Priserne for afhentning og behandling af klinisk risikoaffald betales efter em-
ballagetype og størrelse. Prisen for emballagen dækker afhentning hos kunden 
samt behandling af affaldet. Dette gælder dog ikke for vævsaffald, som også 
afregnes særskilt efter vægt. 

    

      
Prisen for afhentning og behandling af klinisk risikoaffald afregnes direkte 
mellem virksomheden og Vejle Kommunes indsamler.   
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Natur- og Miljøudvalget 2019 2020 

Affald Genbrug 
kr. (ekskl. 

moms) 
kr. (ekskl. 

moms) 
Olie- og benzinudskiller samt sandfang      
Gebyret dækker administration af ordningen for brugere af tømningsordningen 
for olie-benzinudskillere og sandfang.  

    

Administrationsgebyr olie/benzinudskiller 320,00 327,50 
      
Tømning og kontrol af olie- og benzinudskiller samt sandfang      
Priserne for tømning og kontrol af olie- og benzinudskillere samt sandfang 
afregnes direkte mellem virksomheden og Vejle Kommunes indsamler/en-
treprenør. 

    

      
ANDRE EKSTRA YDELSER (ERHVERV)      
Ekstra tømning       
Ekstra tømning af beholder pr. adresse- uanset beholdertype og størrelse 760,00 777,20 
      
Udskiftning af beholder      
Til større eller mindre beholder inkl. tilmelding og afmelding af ekstra be-
holder 

200,00 204,80 

      
Særgebyr 1 (pr. time)     
Oprydning /særgebyr vedr. indsamling, sortering og behandling af 
fejlsorteret eller fejlafleveret affald. 

    

Der afregnes pr. påbegyndt ½ time. Gebyr pr. mandetime inkl. eventuel bil. 
Gebyret afregnes for medgået tid og skal tillægges eventuelle øvrige omkost-
ninger. (f.eks. leje af container, ekstern vognmand).  360,00 368,40 
      
Særgebyr 2     
Gebyr for grov tilsidesættelse af de kommunale affaldsregler, trods 
påmindelse fra AffaldGenbrug. Anvendes i enkeltstående tilfælde, hvor 
kunden efter påmindelse undlader at fjerne ulovligt anbragte affaldsfraktioner i 
affaldsbeholder til dagrenovation og eller i beholder til genanvendeligt affald. 
Her tænkes på fx. farligt affald eller bygge- og anlægsaffald og hvor Affald-
Genbrug efter advisering hjemtager den fyldte beholder og erstatter denne med 
en rengjort beholder på ejendommens grund. Gebyret dækker omkostninger til 
administration, transport, vask og håndtering af affald. 800,00 818,00 
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Børne- og Familieudvalget 2019 2020 
Skolefritidsordninger (takstpris pr. måned i 11 mdr., i kr.)     
SFO-modul     
Morgenmodul 06.30-08.00* 515 530 
SFO I Modul 6.30-16.00 1.795 1.850 
SFO I Modul 6.30-17.00 2.145 2.210 
SFO I Modul skoletids ophør til kl. 16.00 1.425 1.470 
SFO I Modul skoletids ophør til kl. 17.00 1.765 1.815 
SFO Modul 5 timer pr. uge / 2 dage* 470 485 
SFO II  2 dage* 415 425 
SFO II  3 dage* 595 615 
SFO II  5 dage 1.165 1.200 
* Modulet indkluderer ikke feriepasning i efterårs-, vinter- og sommer-
ferier.  

    

Feriemodul (pasning i lukkeuger) pris pr. lukkeuge 800 820 
      
Specialskole SFO (takstpriser følger normaltaksten. Afvigelser kan dog 
forekomme som følge af forskellige modultider) 

se alm. SFO 
takst 

se alm. SFO 
takst 

      
Førskolemoduler (takstpris pr. måned)       
Fuldtidsmodul 1.890 1.940 
35 timers modul 1.575 1.615 
25 timers modul 1.105 1.130 
      
Dagtilbud (takstpris pr. måned i kr.)     
Institutionstype:     
Vuggestue (1) 0-2 år  3.325 3.410 
Vuggestue (¾) 0-2 år 2.760 2.830 
Vuggestue (½) 0-2 år 1.995 2.045 
Dagpleje (1) 0-2 år 2.735 2.870 
Dagpleje (30 timer) 0-2 år 1.940 2.035 
Børnehave (1) 3-5 år  1.890 1.940 
Børnehave (¾) 3-5 år 1.575 1.615 
Børnehave (½) 3-5 år 1.105 1.130 
Fritidsklub 490 495 
Juniorklub 225 230 
      
Den Kommunale frokostordning     
Vuggestue 500 515 
Børnehave 500 515 
Forældrearrangerede frokostordninger 5 dage 500 515 
Forældrearrangerede frokostordninger 4 dage 400 410 
Forældrearrangerede madordninger  110 115 



Takster 

98 
 

Seniorudvalget 2019 2020 
      
Mad til hjemmeboende     
Hovedret pr. dag * 52 53 
Biret pr. dag * 14 15 
      
Øvrige     
Midlertidig ophold pr. dag ** 119 122 
      
Plejecentre     
Kost på plejecenter pr. måned * 3.685 3.759 
      
Leve- og bomiljøer     
Kost på plejecenter pr. måned * 3.685 3.759 
      
Kørsel til dagscentre:     
Takst pr. måned ** 455 465 

* Taksterne for mad bliver iht. Lovgivningen reguleret med satsreguleringsprocenten, som for 2020 udgør 2,0 % 
** Taksterne for midlertidig ophold og kørsel til dagcentre bliver reguleret med den fremskrivningsprocent, som Vejle Kommunes indtægtsbudget 
bliver fremskrevet med og udgør 2,25%  
Hertil skal lægges takst for rengøringsmidler, vask af linned samt reparation af eget tøj. Taksterne herfor kan oplyses af de enkelte 
plejecentre/områder. 
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Voksenudvalget 2019 2020 
      
Skansebakken, Brejning *     
Forplejning 3.685 3.759 
      
Sukkertoppen**     
Forplejning med personalebistand 2.312 2.352 
      
Vejle Krisecenter ***     
Egenbetaling voksen pr. døgn 86 88 
Evt. børn er indeholdt i ovennævnte pris pr. voksen.     
      

Øvrige beboerbetalinger beregnes efter gældende lovgivning, og de kan oplyses af det enkelte center fra december 2018. 
*Taksten for mad på Skansebakken bliver iht. Lovgivningen reguleret med satsreguleringsprocenten som udgør 2,0 % 
**Øvrige takster bliver fremskrevet med den fremskrivningsprocent som Vejle Kommunes indtægtsbudget bliver fremskrevet med, og som er 
udmeldt af Kommunernes Landsforening. Fremskrivningen udgør 2,25%. Taksten for forplejning på Sukkertoppen er beregnet på grundlag af 
udgifterne til kost på Sukkertoppen. 
*** Taksten på Vejle Krisecenter og øvrige krisecentre er vedtaget i bekendtgørelse om egenbetaling for midlertidigt ophold i boformer efter 
servicelovens §§ 109 og 110 
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Kultur- og Idrætsudvalget 2019 2020 
VejleMuseerne     
Omvisninger:     
Ungdomsuddannelser samt skolebørn uden for Vejle Kommune 1 time 390 390 
Omvisninger i åbningstiden, pr. time, hverdage 600 600 
Omvisninger i åbningstiden, pr. time, weekend 900 900 
Omvisninger udenfor åbningstid, pr. time, hverdage 1.300 1.300 
Omvisninger udenfor åbningstid, pr. time, weekend 1.600 1.600 
Vingsted Mølle:     
Leje af festsalen Vingsted Mølle 2.500 2.500 
Tilleje af festsalen, formiddag eller eftermiddag 1.500 1.500 
Leje af underetage i hovedbygningen 2.500 2.500 
Tilleje af underetage i hovedbygning, formiddag eller eftermiddag 1.500 1.500 
Leje af møllestuen eller spisestuen, hel dag 1.500 1.500 
Leje af møllestuen eller spisestuen, formiddag eller eftermiddag 1.000 1.000 
Tilleje af møllestuen ved leje af festsalen 1.000 1.000 
Overnatning i køjerum pr. person pr. nat, dog minimum 500 kr. 100 100 
Tørskind grusgrav:     
Benyttelse af Tørskind Grusgrav pr. dag til arrangement 1.500 1.500 
Jernaldermiljøet, ekskursion inkl. undervisning pr. elev med overn.  90 90 
Jernaldermiljøet, ekskursion inkl. undervisning pr. elev uden overn. 80 80 
Vejle Bibliotekerne     
Gebyrer ved for sen aflevering     
Voksne og unge fra 14 år:     
1  7 dage 20 20 
8  14 dage 75 75 
15  42 dage 120 120 
> 42 dage 230 230 
Børn:     
1  7 dage 10 10 
8  14 dage 25 25 
15  42 dage 50 50 
Vejle Bibliotek     
Foredragssal ½ dagsarr.m/entre 2.000 2.100 
½ dagsarr. - lukket arr. 2.000 2.100 
Foredragssal 1 dagsarr. m/entre 4.000 4.100 
Foredragssal 1 dagsarr. - lukket arr. 4.000 4.100 
Mødelokale ½ dagsarr.- lukket arr. 500 525 
   
Roberthus     
Mediesalen 1 dagsarr. m/entré 1.500 1.550 
Mediesalen 1/2 dagsarr. m/entré 750 775 
Mediesalen 1 dagsarr. - lukket arr. 1.500 1.550 
Mediesalen 1/2 dagsarr. - lukket arr. 500 525 
Mødelokale - lukket arr. 1.000 1.050 
      
Byens Hus   
Mødelokale 1/2 dagsarr. 750 775 
Mødelokale 1 dagsarr.  1.500 1.550 
Borgertorv 1/2 dagsarr. 500 525 
Borgertorv 1 dagsarr. 1.000 1.050 
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Kultur- og Idrætsudvalget 2019 2020 
Markant Børkop   

Salen ½ dagsarr.m/entre 750 775 
Salen ½ dagsarr. - lukket arr. 750 775 
Salen 1 dagsarr. m/entre 1.500 1.550 
Salen 1 dagsarr. - lukket arr. 1.500 1.550 
Mødelokale ½ dagsarr.- lukket arr. 500 525 
Mødelokale 1 dagsarr.- lukket arr. 1.000 1.050 
Borgertorv ½ dagsarr.- lukket arr. 500 525 
Borgertorv ½ dagsarr.- lukke arr. 1.000 1.050 
   
Huset, Give   

Salen ½ dagsarr.m/entre 750 775 
Salen ½ dagsarr. - lukket arr. 750 775 
Salen 1 dagsarr. m/entre 1.500 1.550 
Salen 1 dagsarr. - lukket arr. 1.500 1.550 
Stort mødelokale ½ dagsarr.- lukket arr. 500 525 
Stort mødelokale 1 dagsarr.- lukket arr. 1.000 1.050 
Værksted ½ dagsarr.- lukket arr. 500 525 
Værksted 1 dagsarr.- lukket arr. 1.000 1.050 
Foyer ½ dagsarr.- lukket arr. 500 525 
Foyer 1 dagsarr.- lukket arr. 1.000 1.050 
Små mødelokale - lukket arr. 200 200 
Idræt     
Børkop Svømmehal     
Entrebillet, voksne 40 40 
10-turs kort, voksne 380 350 
Børn og pensionister 30 30 
10-turs kort børn og pensionister 250 250 
Svømmehal med livredder pr. time hele hallen 820 850 
Svømmehal uden livredder pr. time hele hallen 615 630 
Mølholmbadet     
Svømmehal uden livredder pr. time hele hallen 630 650 
Jelling Friluftbad     
Dagsbillet 40 40 
10 stk. poletter 380 400 
Sæsonkort 690 710 
Sæsonkort - familie 1.600 1.650 
Give Friluftsbad     
Dagbillet 40 40 
Sæsonkort 690 710 
Sæsonkort, familie - maks. 4 personer 1.600 1.650 
10-turs kort 380 350 
Vejle Musikskole   
Babyrytmik - Småbørnsrytmik 665 684 
Instrumenthold for begyndere - Kor - Musikalsk forskole - Orkestre -    
Samspil 1.330 1.368 
20 min. solo - Guitarstart Mølholm 4.450 4.575 
25 min. solo 5.563 5.719 
40 min. solo - Talentlinje - Udvidet linje 40 min. 8.900 9.150 
50 min. solo - Udvidet linje 50 min. 11.125 11.437 
Instrumentleje 820 820 
Administrationsgebyr 120 120 
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