
 
Genberegning af Teknik- og Miljøudvalgets takster  
 
Teknik- og Miljøudvalgets takster er blevet genberegnet som følge af ændringer, der indgår i budgetaftalen for 
2021 og de tekniske ændringer til budgetforslag 2021. 
 
Taksterne på Teknik- og Miljøudvalgets område fremgår nedenfor.   
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Benævnelse: 
Administrativ tvangsbøde ved manglende tegning af lovpligtig 
byggeskadeforsikring 

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. 
bolig pr. uge. 

Kalkulationsprincip:  Administrativ tvangsbøde, hvor beløb skal sættes i relation til 
byggeskadeforsikringens 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 2019 Beløb i 2020 Beløb i 2021 

Delindtægt i 
2021 

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

1. Administrativ tvangsbøde pr. bolig pr. uge 6.296,00 kr. 6.472,00 kr. 6.569,08 kr. 0 mio. kr. 

Total Samlet indtægt fra ovenstående takster 0 mio. kr. 0 mio. kr. 0 mio. kr. 0 mio. kr. 
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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 
eksklusiv gebyrer. Borgerrepræsentationen fastsætter størrelsen af gebyret. 

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

  

  Takst 
Beløb i 2019 Beløb i 2020 Beløb i 2021 

Delindtægt i 
2021 

(‰) (‰) (‰) (mio. kr.) 

1. 
Administrationsgebyr til 
støttesagsbehandling ved tilsagn til 
almene boliger (anvendt promille). 

2,5 2,5 2,5 2,4 mio. kr. 

Total Samlet indtægt fra ovenstående takster 2,1 mio. kr. 2,4 mio. kr. 2,4 mio. kr. 2,4 mio. kr. 
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Benævnelse: Miljøgodkendelser 

Hjemmel: Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om 
miljøbeskyttelse 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), opfølgning og offentliggørelse. Tilsyn med spildevand og 
svømmebade er ikke gebyrpligtige.  
Taksten er endnu ikke offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside. For 
fremmede tjenesteydelser opkræves 57,79 pct. af regningsbeløbet excl. moms. 

 
 

  Takst 
Beløb i 2019 Beløb i 2020 Beløb i 2021 

Delindtægt 
i 2021 

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

1. Miljøgodkendelser 328,00 kr. 333,22 kr. 0,00* kr. 0 mio. kr. 

Total Samlet indtægt fra ovenstående takster  0,6 mio. kr. 0,7 mio. kr. 0 mio. kr. 0 mio. kr. 

* Taksten fastsættes af Miljøstyrelsen og offentliggøres først senere på året. 
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Benævnelse: Administration, bolig 

Hjemmel: 
Miljøbeskyttelsesloven, nr. 1218 af 25. november 2019, § 48, og Bekendtgørelse 
om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v., nr. 1753 af 27. december 2018 

Fastsættes af: Borgerrepræsentationen 

Prisfastsættelsesprincip: 

Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten 
fastsættes 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’, jf. ovenstående ’hvile i sig selv’-princip. 
Der medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de 
direkte som indirekte udgifter, jf. afsnit 9.3 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 de enkelte 
ejendomme til dækning af ”kommunens generelle 
administrationsomkostninger, herunder omkostninger forbundet med 
administration af anvisningsordninger, regulativfastsættelse, affaldsdata- og 
regulativsystem, information, konkrete anvisninger om håndtering af 
husholdningsaffald samt planlægning og administration, som ikke kan henføres 
til de enkelte ordninger” (Affaldsbekendtgørelsen § 55).  
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 nedbringes over de kommende år. 

 

  Takst* 
Beløb i 2019 Beløb i 2020 Beløb i 2021 

Delindtægt 
i 2021 

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

1. Administrationsgebyr, bolig 37,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0 mio. kr. 

Total 
Samlet indtægt fra ovenstående 
takster  

11,4 mio. kr. 0 mio. kr. 0 mio. kr. 0 mio. kr. 

* Taksterne tillægges 25 pct. moms 
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Benævnelse: Dagrenovation, bolig og erhverv 

Hjemmel: 
Miljøbeskyttelsesloven, nr. 1218 af 25. november 2019, § 48, og Bekendtgørelse 
om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v., nr. 1753 af 27. december 2018 

Fastsættes af: Borgerrepræsentationen 

Prisfastsættelsesprincip: 

Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten 
fastsættes 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 medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de 
direkte som indirekte udgifter, jf. afsnit 9.3 i ’Budget og regnskabssystem for 
kommunerne’. 

Bemærkninger: 

Gebyret opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i Bygnings- 
og Boligregistret (BBR). Gebyret opkræves på den enkelte ejendom til dækning 
af omkostningerne (afhentning, transport og behandling) ved kommunens 
indsamlingsordninger for dagrenovation. Gebyret kan inddeles i følgende typer: 
- Ved ejendomme med en bolig (enfamiliehuse) opkræves et enkelt gebyr, som 
afhænger af den tilmeldte beholdervolumen. 
- For etageboliger bestod gebyret til og med 2019 af et grundgebyr pr. husstand 
og et volumengebyr, som er differentieret i forhold til tømningsforhold på 
ejendommen (beholdere, containere eller mobilsug). Fra 2020 er grundgebyret 
udfaset, så kun volumengebyret opkræves. 
- Virksomheder på egen matrikel betaler rent volumengebyr. Virksomheder, der 
benytter dagrenovationsordningen, kan ligeledes benytte ejendommens 
beholdere til de genanvendelige fraktioner i et omfang svarende til en 
gennemsnitlig husholdning. 
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  Takst* 
Beløb i 2019 Beløb i 2020 Beløb i 2021 

Delindtægt i 
2021 

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

1. Enfamiliehuse/1 bolig, 75-140 liter pr. uge 1.815,00 kr. 1.900,00 kr. 1.950,00 kr. 15,9 mio. kr. 

2. Enfamiliehuse/1 bolig, 141-239 liter pr. uge 2.175,00 kr. 2.250,00 kr. 2.325,00 kr. 13,4 mio. kr. 

3. Enfamiliehuse/1 bolig, 240 liter pr. uge 2.487,00 kr. 2.550,00 kr. 2.650,00 kr. 10,3 mio. kr. 

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

11,14 kr. 12,00 kr. 12,00 kr. 4,3 mio. kr. 

5. 
Etageboliger - Beholdervolumen (pr. liter 
ugentligt) 

5,49 kr. 6,50 kr. 6,80 kr. 242,8 mio. kr. 

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

1,74 kr. 2,00 kr. 2,50 kr. 7,2 mio. kr. 

7. 
Etageboliger - Mobilsug (pr. liter 
ugentligt)*** 

4,50 kr. 4,50 kr. 5,50 kr. 24,2 mio. kr. 

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

11,14 kr. 10,00 kr. 10,00 kr. 10 mio. kr. 

9. 
Øvrige ejendomme (pr. liter 
ugentligt)***** 

11,25 kr. 12,00 kr. 12,00 kr. 2 mio. kr. 

Total Samlet indtægt fra ovenstående takster 297,5 mio. kr. 317,4 mio. kr. 330,1 mio. kr. 330,1 mio. kr. 

 * Alle taksterne tillægges 25 pct. 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 
spejderforeninger, 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. 
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Benævnelse: Storskrald, haveaffald og småt elektronik 

Hjemmel: 
Miljøbeskyttelsesloven, nr. 1218 af 25. november 2019, § 48, og Bekendtgørelse 
om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v., nr. 1753 af 27. december 2018 

Fastsættes af: Borgerrepræsentationen 

Prisfastsættelsesprincip: 

Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten 
fastsættes 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 
1.38.62 ’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 9.3 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 de enkelte 
ejendomme til dækning af omkostningerne (afhentning, transport og 
behandling) ved kommunens indsamlingsordninger for storskrald, haveaffald og 
småt elektronik.  
Gebyret beregnes efter en fast takst pr. boligenhed, uanset størrelse, men da 
ordningen for småt elektronik ikke tilbydes til enfamiliehuse, opkræves taksten 
ikke ved denne ejendomstype. 

 

  Takst* 
Beløb i 2019 Beløb i 2020 Beløb i 2021 

Delindtægt i 
2021 

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

1. Storskrald 140,00 kr. 160,00 kr. 160,00 kr. 50,4 mio. kr. 

2. Haveaffald 45,00 kr. 45,00 kr. 45,00 kr. 14,2 mio. kr. 

3. Småt elektronik 52,00 kr. 58,00 kr. 54,00 kr. 15,5 mio. kr. 

Total 
Samlet indtægt fra ovenstående 
takster  

71,4 mio. kr. 78,5 mio. kr. 80,1 mio. kr. 80,1 mio. kr. 

* Taksterne tillægges 25 pct. moms. 
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Benævnelse: Papir, pap, glas, plast og metal 

Hjemmel: 
Miljøbeskyttelsesloven, nr. 1218 af 25. november 2019, § 48, og Bekendtgørelse 
om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v., nr. 1753 af 27. december 2018 

Fastsættes af: Borgerrepræsentationen 

Prisfastsættelsesprincip: 

Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten 
fastsættes 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 
plastemballageaffald’, jf. ovenstående ’hvile i sig selv’-princip. Der medregnes de 
langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte 
udgifter, jf. afsnit 9.3 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 til dækning af omkostningerne (afhentning, transport og behandling) 
ved kommunens bolignære indsamlingsordninger til glas, papir, pap, plast og 
metal. 
Gebyret beregnes efter en fast takst pr. boligenhed, uanset størrelse. 
Fra og med 2020 er gebyret for papir sat til 0 kr., da der er oparbejdet et større 
overskud på ordningen samtidig med, at udgifterne er reduceret. Overskuddet 
skal således nedbringes over de kommende år. 

 

  Takst* 
Beløb i 2019 Beløb i 2020 Beløb i 2021 

Delindtægt i 
2021 

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

1. Papir 25,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0 mio. kr. 

2. Pap 32,00 kr. 40,00 kr. 70,00 kr. 22,1 mio. kr. 

3. Glasemballage 50,00 kr. 55,00 kr. 70,00 kr. 22,1 mio. kr. 

4. Plast 50,00 kr. 100,00 kr. 150,00 kr. 47,3 mio. kr. 

5. Metal 25,00 kr. 33,00 kr. 30,00 kr. 9,5 mio. kr. 

Total Samlet indtægt fra ovenstående takster  56,1 mio. kr. 69,3 mio. kr. 100,9 mio. kr. 100,9 mio. kr. 

* Taksterne tillægges 25 pct. moms. 
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Benævnelse: Farligt affald 

Hjemmel: 
Miljøbeskyttelsesloven, nr. 1218 af 25. november 2019, § 48, og Bekendtgørelse 
om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v., nr. 1753 af 27. december 2018 

Fastsættes af: Borgerrepræsentationen 

Prisfastsættelsesprincip: 

Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten 
fastsættes 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 
medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte 
som indirekte udgifter, jf. afsnit 9.3 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 de enkelte 
ejendomme til dækning af omkostningerne (afhentning, transport og 
behandling) ved kommunens bolignære indsamlingsordninger for farligt affald.  
Gebyret beregnes efter en fast takst pr. boligenhed, uanset størrelse. 

 

  Takst* 
Beløb i 2019 Beløb i 2020 Beløb i 2021 

Delindtægt i 
2021 

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

1. Farligt affald 80,00 kr. 45,00 kr. 38,00 kr. 12 mio. kr. 

Total Samlet indtægt fra ovenstående takster  24,7 mio. kr. 13,7 mio. kr. 12 mio. kr. 12 mio. kr. 

* Taksterne tillægges 25 pct. moms.  
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Benævnelse: Genbrugsstation, bolig 

Hjemmel: 
Miljøbeskyttelsesloven, nr. 1218 af 25. november 2019, § 48, og Bekendtgørelse 
om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v., nr. 1753 af 27. december 2018 

Fastsættes af: Borgerrepræsentationen 

Prisfastsættelsesprincip: 

Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten 
fastsættes 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 
gebyrindtægter dække omkostningerne på funktion 1.38.65 ’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. afsnit 9.3 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 2019 Beløb i 2020 Beløb i 2021 

Delindtægt i 
2021 

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

1. Genbrugsstationsgebyr 281,00 kr. 375,00 kr. 350,00 kr. 110,3 mio. kr. 

Total 
Samlet indtægt fra ovenstående 
takster  

86,7 mio. kr. 114 mio. kr. 110,3 mio. kr. 110,3 mio. kr. 

* Taksterne tillægges 25 pct. moms.  
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Benævnelse: Genbrugsstation, erhverv 

Hjemmel: 
Miljøbeskyttelsesloven, nr. 1218 af 25. november 2019, § 48, og Bekendtgørelse 
om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v., nr. 1753 af 27. december 2018 

Fastsættes af: Borgerrepræsentationen 

Prisfastsættelsesprincip: 

Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten 
fastsættes 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 
gebyrindtægter dække omkostningerne på funktion 1.38.65 ’Genbrugsstationer 
over en årrække’, jf. ovenstående ’hvile i sig selv’-princip.  

Bemærkninger: Gebyret opkræves pr. besøg på en genbrugsplads eller ved et årsabonnement.  

 

  Takst* 
Beløb i 2019 Beløb i 2020 Beløb i 2021 

Delindtægt i 
2021 

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

1. Betaling pr. besøg/Personbil 140,00 kr. 190,00 kr. 193,00 kr. 0,4 mio. kr. 

2. Betaling pr. besøg/Kassevogn 220,00 kr. 190,00 kr. 193,00 kr. 0,4 mio. kr. 

3. Betaling pr. besøg/Ladvogn 260,00 kr. 290,00 kr. 295,00 kr. 0,2 mio. kr. 

4. Betaling pr. besøg/Farligt affald, 0-10 kg 100,00 kr. 100,00 kr. 102,00 kr. 0 mio. kr. 

5. Betaling pr. besøg/Farligt affald, 10-25 kg 180,00 kr. 190,00 kr. 193,00 kr. 0 mio. kr. 

6. Årsabonnement/Personbil 5.500,00 kr. 4.500,00 kr. 4.577,00 kr. 1 mio. kr. 

7. Årsabonnement/Kassevogn 10.900,00 kr. 11.100,00 kr. 11.289,00 kr. 1,5 mio. kr. 

8. Årsabonnement/Ladvogn 14.600,00 kr. 16.500,00 kr. 16.781,00 kr. 1,1 mio. kr. 

Total Samlet indtægt fra ovenstående takster  3,4 mio. kr. 4,6 mio. kr. 4,6 mio. kr. 4,6 mio. kr. 

* Taksterne tillægges 25 pct. moms.  
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Benævnelse: Bestilling af container til storskrald eller haveaffald samt vask af materiel 

Hjemmel: 
Miljøbeskyttelsesloven, nr. 1218 af 25. november 2019, § 48, og Bekendtgørelse 
om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v., nr. 1753 af 27. december 2018 

Fastsættes af: Borgerrepræsentationen  

Prisfastsættelsesprincip: 
Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor gebyret 
fastsættes 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: 

Gebyret opkræves pr. hændelse. Det skal bemærkes, at ydelsen er frivillig. 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. 

 

  Takst* 
Beløb i 2019 Beløb i 2020 Beløb i 2021 

Delindtægt i 
2021 

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

1. 
Opstilling og tømning af container til 
storskrald 

1.720,00 kr. 1.550,00 kr. 1.550,00 kr. 1,8 mio. kr. 

2. 
Opstilling og tømning af container til 
haveaffald 

1.160,00 kr. 1.350,00 kr. 1.350,00 kr. 0,7 mio. kr. 

3. Forgæves kørsel ved storskrald 1.200,00 kr. 1.550,00 kr. 1.550,00 kr. 0 mio. kr. 

4. Forgæves kørsel ved haveaffald 1.200,00 kr. 1.350,00 kr. 1.350,00 kr. 0 mio. kr. 

5. Vask af materiel 175,00 kr. 250,00 kr. 250,00 kr. 2 mio. kr. 

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

* Taksterne tillægges 25 pct. moms.  
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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. 

Bemærkninger: 

Promillen fastsættes endeligt i november for det kommende års budget på 
baggrund af den samlede ejendomsværdi i kommunen. 
I 2020 blev der i den beregnede promille inkluderet en gebyrforøgelse på 3,0 
mio. kr., jf. TMU-beslutning 23. sep. 2019. I efteråret 2020 vil TMU muligvis blive 
præsenteret for en opfølgende indstilling vedr.  opsætning af rottespærrer i 
statslige, regionale og privatejede institutioner. 

 

  Takst 
Beløb i 2019 Beløb i 2020 Beløb i 2021 

Delindtægt 
i 2021 

(‰) (‰) (‰) (mio. kr.) 

1. Rottebekæmpelse (anvendt promille).* 0,0264 0,0282 0,0246 17,2 mio. kr. 

Total Samlet indtægt fra ovenstående takster   18 mio. kr. 19,5 mio. kr. 17,3 mio. kr. 17,2 mio. kr. 

* Taksten fastsættes først endeligt i slutning af året.   
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Benævnelse: Modtagelse af forurenet jord 

Hjemmel: Miljøbeskyttelsesloven § 48 

Fastsættes af: Borgerrepræsentationen 

Prisfastsættelsesprincip: 
Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten 
fastsættes 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: De nuværende takster for 2021 forventes uændret i perioden 2021 til 2027. 

 

  Takst* 
Beløb i 2019 Beløb i 2020 Beløb i 2021 

Delindtægt i 
2021 

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

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

68,00 kr. 78,00 kr. 78,00 kr. 132,5 mio. kr. 

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

67,00 kr. 77,00 kr. 77,00 kr. 0 mio. kr. 

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

65,50 kr. 75,00 kr. 75,00 kr. 0 mio. kr. 

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

64,00 kr. 73,50 kr. 73,50 kr. 0 mio. kr. 

Total Samlet indtægt fra ovenstående takster 124,5 mio. kr. 117,8 mio. kr. 132,5 mio. kr. 132,5 mio. kr. 

* Taksterne tillægges 25 pct. moms. 
** Samlet indtægt for hele ordningen i 2021 
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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 2019 Beløb i 2020 Beløb i 2021 

Delindtægt 
i 2021 

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

1. P-afgift** 510,00 kr. 510,00 kr. 510,00 kr. 
156,4 mio. 

kr. 

2. P-afgift (særlige forhold) 1.020,00 kr. 1.020,00 kr. 1.020,00 kr. 0 mio. kr. 

3. P-afgift (tunge køretøjer) 2.040,00 kr. 2.040,00 kr. 2.040,00 kr. 0 mio. kr. 

Total Samlet indtægt fra ovenstående takster  161,1 mio. kr. 157,8 mio. kr. 156,4 mio. kr. 
156,4 mio. 

kr. 
*Beløbene er udtryk for den budgetterede indtægt 
** Samlet indtægt for hele ordningen i 2021   
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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 
betalingsparkering. 

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-
motorcykler. 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 2019 Beløb i 2020 Beløb i 2021 

Delindtægt i 
2021 

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

 P-billetter     

1. P-billet, Rød zone 36,00 kr. 38,00 kr. 39,00 kr. 66,7 mio. kr. 

2. P-billet, Rød zone (aften) 14,00 kr. 15,00 kr. 15,00 kr. 7,5 mio. kr. 

3. P-billet, Rød zone (nat) 5,00 kr. 5,00 kr. 5,00 kr. 1,8 mio. kr. 

4. P-billet, Grøn zone 20,00 kr. 22,00 kr. 22,00 kr. 125,1 mio. kr. 

5. P-billet, Grøn zone (aften) 14,00 kr. 15,00 kr. 15,00 kr. 22,4 mio. kr. 

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

7. P-billet, Blå zone 12,00 kr. 14,00 kr. 14,00 kr. 123,4 mio. kr. 

8. P-billet, Blå zone (aften) 14,00 kr. 15,00 kr. 15,00 kr. 28,9 mio. kr. 

9. P-billet, Blå zone (nat) 5,00 kr. 5,00 kr. 5,00 kr. 7,4 mio. kr. 

10. P-billet, Gul zone (dag og aften) 9,00 kr. 11,00 kr. 11,00 kr. 53 mio. kr. 

11. P-billet, Gul zone (nat) 2,00 kr. 3,00 kr. 3,00 kr. 2,9 mio. kr. 

Tabellen forsætter på næste side  



BILAG  

TEKNIK OG MILJØUDVALGET 
TAKSTER I 2021 

 

18 

 

 Beboerlicenser, pr. forbrug (km/l)     

12. Elbil, brintbil og elmotorcykel 10,00 kr. 200,00 kr. 205,00 kr. 0,2 mio. kr. 

13. Benzin 15,3-0,1 / Diesel 17,2-0,1 1.575,00 kr. 4.000,00 kr. 4.060,00 kr. 36,8 mio. kr. 

14. Benzin 18,1-15,4 / Diesel 20,4-17,3 825,00 kr. 2.000,00 kr. 2.030,00 kr. 13,4 mio. kr. 

15. Benzin 19,9-18,2 / Diesel 22,4-20,5 290,00 kr. 2.000,00 kr. 2.030,00 kr. 9,7 mio. kr. 

16. Benzin >34,3-20,0 / Diesel >38,6-22,5 10,00 kr. 1.000,00 kr. 1.015,00 kr. 22,2 mio. kr. 

17. Beboerlicens forbrug ikke registreret 825,00 kr. 2.000,00 kr. 2.030,00 kr. 1,7 mio. kr. 

 Periodekort     

18. Erhvervsperiodekort pr. dag de første 4 dage 95,00 kr. 97,00 kr. 98,00 kr. 0,1 mio. kr. 

19. 
Erhvervsperiodekort pr. dag de efterfølgende 
dage 

64,00 kr. 66,00 kr. 66,00 kr. 2,5 mio. kr. 

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

234,00 kr. 239,00 kr. 242,00 kr. 0,4 mio. kr. 

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

145,00 kr. 148,00 kr. 140,00 kr. 3,7 mio. kr. 

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

82,00 kr. 84,00 kr. 89,00 kr. 4,2 mio. kr. 

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

68,00 kr. 70,00 kr. 70,00 kr. 1,3 mio. kr. 

 Andre licenstyper     

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

130,00 kr. 130,00 kr. 135,00 kr. 0,8 mio. kr. 

25. Erhvervslicens  3.040,00 kr. 3.110,00 kr. 3.150,00 kr. 2,8 mio. kr. 

26. Erhvervspluslicens 9.610,00 kr. 9.830,00 kr. 9.980,00 kr. 0,8 mio. kr. 

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

Total Samlet indtægt fra ovenstående takster 472,1 mio. kr. 527,9 mio. kr. 545,2 mio. kr. 545,2 mio. kr. 

*Beløbene er udtryk for den forventede indtægt ved den forudsatte aktivitet og takst  
** Foreløbig beregning af forventede indtægter i 2021 - jf. BR beslutning opdateres indtægtsforventning i forbindelse med 
augustindstillingen.  
*** For Parkering ventes der yderligere merindtægter på 1 mio. kr. på aktiviteter, der først i løbet af budgetåret kan udspecificeres på 
takstkatalogets aktivitetskategorier.  
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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 
mobilitetshensyn 

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

 

  Takst 
Beløb i 2019 Beløb i 2020 Beløb i 2021 

Delindtægt 
i 2021 

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

1. Øvrige licenser* 200,00 kr. 200,00 kr. 200,00 kr. 0,3 mio. kr. 

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

*Beløbene er udtryk for den budgetterede indtægt   
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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 2019 Beløb i 2020 Beløb i 2021 

Delindtægt 
i 2021 

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

1. Containere m.m. pr. enhed pr. dag. 22,00 kr. 11,50 kr. Afgiftsfri 0,0 mio. kr. 

2. 
Bod i forbindelse med forsinkelse på 
vejtilladelser* 

1,00 kr. 1,00 kr. 1,00 kr. 0,5 mio. kr. 

Total 
Samlet indtægt fra ovenstående 
takster  

18,6 mio. kr. 7,7 mio. kr. 4 mio. kr. 0,5 mio. kr. 

* Bodens størrelse er 1 kr. pr. årsdøgntrafik pr. dag. 
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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 reklameskilte i 2021-2024. 

 

  Takst 
Beløb i 2019 Beløb i 2020 Beløb i 2021 

Delindtægt i 
2021 

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

1. Reklameskilte* 1.246,00 kr. 1.093,00 kr. Afgiftsfritaget. 0 mio. kr. 

2. 

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

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

3. Vareudstilling Afgiftsfritaget Afgiftsfritaget Afgiftsfritaget 0 mio. kr. 

4. Udeservering Afgiftsfritaget Afgiftsfritaget Afgiftsfritaget 0 mio. kr. 

5. Mobilt gadesalg Afgiftsfritaget Afgiftsfritaget Afgiftsfritaget 0 mio. kr. 

6. Stadepladser Afgiftsfritaget Afgiftsfritaget Afgiftsfritaget 0 mio. kr. 

7. Filmoptagelser Afgiftsfritaget Afgiftsfritaget Afgiftsfritaget 0 mio. kr. 

Total 
Samlet indtægt fra ovenstående 
takster  

1,7 mio. kr. 1,7 mio. kr. 0,0 mio. kr. 0,0 mio. kr. 

*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.  
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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 
revideres 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:  1.897 kr. pr. m2 årligt og 
for arealer større end 15m2 vil prisen være 948 kr. pr. m2 årligt. 
I København øvrige er prisen for 1-15 m2: 1.581 kr. pr. m2 årligt og for arealer 
større end 15 m2 vil prisen være 632 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 2019 Beløb i 2020 Beløb i 2021 

Delindtægt 
i 2021 

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

1. 
København Indre by (Rød Zone) 0-15 pr. 
m2 ** 

1.800,00 kr. 1.850,40 kr. 1.869,00 kr. 0,3 mio. kr. 

2. København øvrige 0-15 pr. m2 1.500,00 kr. 1.542,00 kr. 1.558,00 kr. 0 mio. kr. 

3. 
København Indre by (Rød Zone) > 15 pr. 
m2 

900,00 kr. 925,20 kr. 935,00 kr. 0 mio. kr. 

4. København øvrige > 15 pr. m2 600,00 kr. 616,80 kr. 623,00 kr. 0 mio. kr. 

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

* Taksterne tillægges 25 pct. moms. 
** Samlet indtægt for hele ordningen i 2021 
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Benævnelse: 
Standardlejetakster for kommercielle aktiviteter i parker og lignende 
(arrangementer, stader, mobilt gadesalg) 

Hjemmel: 
Kommunalfuldmagten og en afgørelse fra statsforvaltningen vedr. 
Tusindårsskoven. 

Fastsættes af: Borgerrepræsentationen 

Prisfastsættelsesprincip: Markedsleje 

Kalkulationsprincip:  
Der er foretaget en markedsleje vurdering i 2019. Markedslejevurderingen 
revideres 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 
parker 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 2019 Beløb i 2020 Beløb i 2021 

Delindtægt i 
2021 

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

1. Cirkus og lignende kr./dag 1.500,00 kr. 1.500,00 kr. 1.557,00 kr. 0,1 mio. kr. 

2. Reklamefilmoptagelser kr./dag 3.500,00 kr. 3.500,00 kr. 3.633,00 kr. 0 mio. kr. 

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

0,00 kr. 3.500,00 kr. 3.633,00 kr. 0,1 mio. kr. 

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

0,00 kr. 3.000,00 kr. 3.114,00 kr. 0 mio. kr. 

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

0,00 kr. 2.500,00 kr. 2.595,00 kr. 0 mio. kr. 

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

0,00 kr. 8.000,00 kr. 8.304,00 kr. 0,1 mio. kr. 

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

0,00 kr. 7.000,00 kr. 7.266,00 kr. 0 mio. kr. 

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

0,00 kr. 6.000,00 kr. 6.228,00 kr. 0 mio. kr. 

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

0,00 kr. 15.000,00 kr. 15.570,00 kr. 0,1 mio. kr. 

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

0,00 kr. 12.000,00 kr. 12.456,00 kr. 0 mio. kr. 
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11. 
Arrangementer af kommerciel karakter med 
500-1.000 deltagere kr./dag i kategori C park 

0,00 kr. 10.000,00 kr. 10.380,00 kr. 0,1 mio. kr. 

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

0,00 kr. 25.000,00 kr. 25.950,00 kr. 0,4 mio. kr. 

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

0,00 kr. 18.000,00 kr. 18.684,00 kr. 0,3 mio. kr. 

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

0,00 kr. 15.000,00 kr. 15.570,00 kr. 0 mio. kr. 

15. 
Kommercielle aktiviteter i parker, motionsløb m. 
deltagerbetaling 

0,00 kr. 3.000,00 kr. 3.114,00 kr. 0 mio. kr. 

16. Stader og gadesalg – Faste, op til 4m2 0,00 kr. 3.000,00 kr. 3.114,00 kr. 0 mio. kr. 

17. Stader og gadesalg – Mobile, op til 4m2 0,00 kr. 4.000,00 kr. 4.152,00 kr. 0,1 mio. kr. 

Total Samlet indtægt fra ovenstående takster 0,6 mio. kr. 1,5 mio. kr. 1,3 mio. kr. 1,3 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 
kommunalfuldmagten. 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 2019 Beløb i 2020 Beløb i 2021 

Delindtægt 
i 2021 

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

1. Takst for Gøglerstik pr. KwH** 2,65 kr. 11,00 kr. 4,30 kr. 1 mio. kr. 

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

*Taksterne tillægges 25 pct. moms. 
**Forvaltningen vil forelægge Teknik og Miljøudvalget en indstilling med henblik på at ændre taksten i 2020 
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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 
administrative kirkegårdsmedarbejder samt anvendte driftsudgifter på opgaverne.  

Bemærkninger: 

Alle taksterne er genberegnet i 2020 på baggrund af regnskab 2019. 
 
Ydelserne er i konkurrence med folkekirkens tilbud til dens medlemmer. Ekstra 
udsmykning kan købes og pålægges ud over taksterne. 

 

  Takst* 
Beløb i 2019 Beløb i 2020 Beløb i 2021 

Delindtægt 
i 2021 

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

1. Kapel med standardbetjening  1.268,00 kr. 1.236,00 kr. 1.088,00 kr. 0,8 mio. kr. 

2. Orgelspil og sang 1.250,00 kr. 1.554,00 kr. 1.561,00 kr. 0,4 mio. kr. 

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

513,00 kr. 406,00 kr. 219,00 kr. 0,2 mio. kr. 

4. Salg af urner 190,00 kr. 167,00 kr. 169,00 kr. 0 mio. kr. 

Total Samlet indtægt fra ovenstående takster  1,9 mio. kr. 1,8 mio. kr. 1,4 mio. kr. 1,4 mio. kr. 

*Taksterne tillægges 25 pct. moms.  



BILAG  

TEKNIK OG MILJØUDVALGET 
TAKSTER I 2021 

 

27 

 

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, 4, 5 og 7 er beregnet ud fra ejendomsskatten 
(grundskyld) 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 
anvendt tid fra kirkegårdsmedarbejdere, gartnere of specialarbejdere samt 
anvendte driftsudgifter på opgaverne. 

Bemærkninger: 

Alle taksterne er genberegnet i 2020 på baggrund af regnskab 2019. 
 
Andre gravstedsydelser, 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 materialeomkostninger. Disse priser 
fastsættes af forvaltningen.   

 

  Takst* 
Beløb i 2019 Beløb i 2020 Beløb i 2021 

Delindtægt 
i 2021 

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

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

6.451,00 kr. 6.069,00 kr. 6.069,00 kr. 4,4 mio. kr. 

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

6.451,00 kr. 6.069,00 kr. 6.069,00 kr. 0,8 mio. kr. 

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

2.997,00 kr. 3.155,00 kr. 3.103,00 kr. 0,3 mio. kr. 

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

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

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

4.784,00 kr. 4.212,00 kr. 4.226,00 kr. 3,1 mio. kr. 

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

3.226,00 kr. 3.035,00 kr. 3.035,00 kr. 2,3 mio. kr. 

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

2.073,00 kr. 2.145,00 kr. 2.102,00 kr. 1,5 mio. kr. 

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

0,00 kr. 991,00 kr. 946,00 kr. 0 mio. kr. 

9. 
Askefællesgrav (ukendt fællesgrav) - 
vedligehold obligatorisk 

1.792,00 kr. 1.686,00 kr. 1.686,00 kr. 2,6 mio. kr. 

10. Vedligeholdelse af askefællesgrav 1.066,00 kr. 1.089,00 kr. 1.070,00 kr. 1,4 mio. kr. 

11. 
Kolumbarie-Urnepladser med 10-årig 
fredningsperiode                      

2.294,00 kr. 2.023,00 kr. 2.023,00 kr. 0,2 mio. kr. 

12. Udenbys tillæg - pr. fredningsår 100,00 kr. 41,00 kr. 45,00 kr. 0,4 mio. kr. 
Total Samlet indtægt fra ovenstående takster  18,5 mio. kr. 17,2 mio. kr. 17 mio. kr. 17 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:   

Bemærkninger: 

Alle taksterne er genberegnet i 2020 på baggrund af regnskab 2019. Andre 
gravstedsydelser, 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 materialeomkostninger. Disse priser 
fastsættes af forvaltningen.   

 

  Takst 
Beløb i 2019 Beløb i 2020 Beløb i 2021 

Delindtægt 
i 2021 

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

1. 
Diverse gravstedsydelser: Renholdelse af 
gravsteder* 

5,6 mio. kr. 5,6 mio. kr. 6,4 mio. kr. 6,4 mio. kr. 

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

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

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

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

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

Total Samlet indtægt fra ovenstående takster  9,3 mio. kr. 9,3 mio. kr. 9,8 mio. kr. 9,8 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 2020 på baggrund af regnskab 2019. 
 
Der er tale om en monopolydelse. For begravelse eller bisættelse af kister på 
helligdage betales de faktiske omkostninger. Gravetaksten for børn er 70 pct. af 
gravetaksten for voksne. 

 

  Takst 
Beløb i 2019 Beløb i 2020 Beløb i 2021 

Delindtægt 
i 2021 

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

1. Alle kistegrave med eller uden græs 5.757,00 kr. 6.058,00 kr. 5.788,00 kr. 1,8 mio. kr. 

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

6.105,00 kr. 6.365,00 kr. 6.101,00 kr. 0,1 mio. kr. 

3. Alle urnegrave med eller uden græs 1.040,00 kr. 1.126,00 kr. 1.051,00 kr. 1,1 mio. kr. 

4. Askefællesgrav 322,00 kr. 562,00 kr. 480,00 kr. 0,8 mio. kr. 

Total Samlet indtægt fra ovenstående takster  3,4 mio. kr. 3,8 mio. kr. 3,8 mio. kr. 3,8 mio. kr. 
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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 
kalkulationsmetoder. I takstberegningen inkluderes kapitalomkostninger, 
medarbejderforbrug samt øvrige driftsomkostninger ifm. kremationsopgaven.  

Bemærkninger: Alle taksterne er genberegnet i 2020 på baggrund af regnskab 2019. 

 

  Takst 
Beløb i 2019 Beløb i 2020 Beløb i 2021 

Delindtægt 
i 2021 

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

1. Kremering, voksne 3.007,00 kr. 2.592,00 kr. 2.593,00 kr. 16,8 mio. kr. 

2. Kremering, børn under 15 år 1.503,00 kr. 1.296,00 kr. 1.296,00 kr. 0,1 mio. kr. 

Total Samlet indtægt fra ovenstående takster  18,1 mio. kr. 16,9 mio. kr. 16,9 mio. kr. 16,9 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 
administrationsudgifter til fx tilsyn og klagesagsbehandling. Forvaltningen vil 
forelægge en revideret takstberegning for Borgerrepræsentationen, såfremt de 
dokumenterede administrationsudgifter bliver lavere end 9% 

 

  Takst* 
Beløb i 2019 Beløb i 2020 Beløb i 2021 

Delindtægt 
i 2021 

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

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

436,00 kr. 440,25 kr. 440,25 kr. 1,8 mio. kr. 

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

436,00 kr. 440,25 kr. 440,25 kr. 0,4 mio. kr. 

3. 
Øvrige gader, inkl. vinterrenhold, kr. per 
løbende meter.** 

436,00 kr. 440,25 kr. 440,25 kr. 0 mio. kr. 

4. Offentlige fortove: A-gader kr./m².** 55,37 kr. 55,91 kr. 55,91 kr. 11,6 mio. kr. 

5. Offentlige fortove: B-gader kr./m².** 17,44 kr. 17,61 kr. 17,61 kr. 3 mio. kr. 

Total Samlet indtægt fra ovenstående takster  16,6 mio. kr. 16,8 mio. kr. 16,8 mio. kr. 16,8 mio. kr. 

*Taksterne tillægges 25 pct. moms. 
** I henhold til kontrakten med ekstern entreprenør vil priserne årligt blive indekseret i henhold til udviklingen  
i nettoprisindeks. 
 

  


