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Takst/gebyr 2021
Kr. ekskl. eller inkl. 

moms
Takst/gebyr 2022

Kr. ekskl. eller 

inkl. moms

Affald, dagrenovation husholdninger - hjulbeholdere

240 l mad/rest, 26 tømninger/år, helårshuse 1.240,00                 Kr. inkl. moms 910,00                              Kr. ekskl. moms

240 l mad/rest, 38 tømninger/år, sommerhuse 1.539,00                 Kr. inkl. moms 1.148,00                           Kr. ekskl. moms

240 l mad/rest, 52 tømninger/år, sommerhuse 1.964,00                 Kr. inkl. moms 1.490,00                           Kr. ekskl. moms

360 l mad/rest, 26 tømninger/år, helårshuse 1.419,00                 Kr. inkl. moms 1.049,00                           Kr. ekskl. moms

360 l mad/rest, 38 tømninger/år, sommerhuse 1.882,00                 Kr. inkl. moms 1.418,00                           Kr. ekskl. moms

360 l mad/rest, 52 tømninger/år, sommerhuse 2.422,00                 Kr. inkl. moms 1.848,00                           Kr. ekskl. moms

400 l mad/rest, 26 tømninger/år, boligforeninger/boligblokke m. affaldsø 1.552,00                 Kr. inkl. moms 1.154,00                           Kr. ekskl. moms

400 l mad/rest, 52 tømninger/år, boligforeninger/boligblokke m. affaldsø 2.633,00                 Kr. inkl. moms 2.015,00                           Kr. ekskl. moms

660 l mad/rest, 26 tømninger/år, boligforeninger/boligblokke m. affaldsø 2.019,00                 Kr. inkl. moms 1.520,00                           Kr. ekskl. moms

660 l mad/rest, 52 tømninger/år, boligforeninger/boligblokke m. affaldsø 3.571,00                 Kr. inkl. moms 2.750,00                           Kr. ekskl. moms

660 l rest, 26 tømninger/år, Institutioner m. affaldsø 3.153,00                 Kr. inkl. moms 1.603,00                           Kr. ekskl. moms

240 l mad, 26 tømninger/år, Institutioner m. affaldsø - - 865,00                              Kr. ekskl. moms

660 l rest, 52 tømninger/år, Institutioner m. affaldsø 5.795,00                 Kr. inkl. moms 2.916,00                           Kr. ekskl. moms

240 l mad, 52 tømninger/år, Institutioner m. affaldsø - - 1.399,00                           Kr. ekskl. moms

2 stk. 80 l sække mad/rest Disp., 26 tømninger/år 1.073,00                 Kr. inkl. moms 983,00                              Kr. ekskl. moms

240 l rest lånecontainer, 26 tømninger/år 941,00                    Kr. inkl. moms 752,00                              Kr. ekskl. moms

240 l rest lånecontainer, 38 tømninger/år 1.259,00                 Kr. inkl. moms 1.004,00                           Kr. ekskl. moms

240 l rest lånecontainer, 52 tømninger/år 1.708,00                 Kr. inkl. moms 1.362,00                           Kr. ekskl. moms

Ekstra 80 l sække rest pr. stk. 30,00                      Kr. inkl. moms 30,00                                Kr. ekskl. moms

Ekstra 80 l sække mad pr. stk. 30,00                      Kr. inkl. moms 30,00                                Kr. ekskl. moms

Ekstra tømning container (240 l, 360 l, 400 l og 660 l) 242,00                    Kr. inkl. moms 198,00                              Kr. ekskl. moms

Affald, dagrenovation husholdninger - nedgravet beholdere

Nedgravet container rest, 52 tømninger/år, boligforeninger, plejehjem, grundejerforeninger o.lign. 17.306,00               Kr. inkl. moms 18.648,00                         Kr. ekskl. moms

Nedgravet container rest, 38 tømninger/år, ferielejligheder o.lign. 12.739,00               Kr. inkl. moms 13.678,00                         Kr. ekskl. moms

Nedgravet container rest, 26 tømninger/år, boligforeninger, plejehjem, grundejerforeninger o.lign. 8.824,00                 Kr. inkl. moms 9.418,00                           Kr. ekskl. moms

Ekstra tømning nedgravet container rest 653,00                    Kr. inkl. moms 710,00                              Kr. ekskl. moms

Behandlingsafgift rest pr. ton. Der betales et gebyr aconto. Opgøres en gang årligt pr. 31. december 830,00                    Kr. inkl. moms 653,00                              Kr. ekskl. moms

Nedgravet container mad, 52 tømninger/år, boligforeninger, plejehjem, grundejerforeninger o.lign. 17.306,00               Kr. inkl. moms 15.860,00                         Kr. ekskl. moms

Nedgravet container mad, 38 tømninger/år, ferielejligheder o.lign. 12.739,00               Kr. inkl. moms 11.590,00                         Kr. ekskl. moms

Nedgravet container mad, 26 tømninger/år, boligforeninger, plejehjem, grundejerforeninger o.lign. 8.824,00                 Kr. inkl. moms 7.930,00                           Kr. ekskl. moms

Ekstra tømning nedgravet container mad 653,00                    Kr. inkl. moms 610,00                              Kr. ekskl. moms

Behandlingsafgift mad pr. ton. Der betales et gebyr aconto. Opgøres en gang årligt pr. 31. december 500,00                    Kr. inkl. moms 400,00                              Kr. ekskl. moms

Affald, genanvendelige materialer husholdninger

Nedgravet container genanvendelige materialer, behovstømning, boligforeninger, plejehjem, grundejerforeninger o.lign. 516,00                    Kr. inkl. moms 774,00                              Kr. inkl. moms

Nedgravet container genanvedelige materialer, 52 tømninger/år, boligforeninger, plejehjem, grundejerforeninger o.lign. 17.875,00               Kr. inkl. moms 26.845,00                         Kr. inkl. moms

Nedgravet container genanvedelige materiale, 26 tømninger/år, boligforeninger, plejehjem, grundejerforeninger o.lign. 8.938,00                 Kr. inkl. moms 13.423,00                         Kr. inkl. moms

Nedgravet container genanvedelige materiale, 12 tømninger/år, boligforeninger, plejehjem, grundejerforeninger o.lign. 4.125,00                 Kr. inkl. moms 6.195,00                           Kr. inkl. moms

Ekstra tømning nedgravet container genanvendelige materialer 688,00                    Kr. inkl. moms 1.033,00                           Kr. inkl. moms

Genbrugsgebyr, husholdninger

Gebyr for genbrugspladser, miljøstationer m.m., helårshuse og sommerhuse 978,00                    Kr. inkl. moms 1.046,00                           Kr. inkl. moms

Big-bag ordning for eternittagplader, pr. stk. 1.513,00                 Kr. inkl. moms 1.513,00                           Kr. inkl. moms

Affald, dagrenovation erhverv

240 l mad/rest, 26 tømninger/år, erhverv 1.240,00                 Kr. inkl. moms 1.137,00                           Kr. inkl. moms

360 l mad/rest, 26 tømninger/år, erhverv 1.419,00                 Kr. inkl. moms 1.311,00                           Kr. inkl. moms

400 l mad/rest, 26 tømninger/år, erhverv 1.552,00                 Kr. inkl. moms 1.443,00                           Kr. inkl. moms

660 l mad/rest, 26 tømninger/år, erhverv 2.019,00                 Kr. inkl. moms 1.900,00                           Kr. inkl. moms

Ekstra tømning container 242,00                    Kr. inkl. moms 248,00                              Kr. inkl. moms

Ekstra 80 l sække rest pr. stk. 30,00                      Kr. inkl. moms 30,00                                Kr. inkl. moms

Ekstra 80 l sække mad pr. stk. 30,00                      Kr. inkl. moms 30,00                                Kr. inkl. moms

Big-bag ordning for eternittagplader, pr. stk. 1.513,00                 Kr. inkl. moms 1.513,00                           Kr. inkl. moms

Adgang til genbrugspladsen årskort, erhverv

Øvrige virksomheder 2.012,00                 Kr. inkl. moms 3.442,00                           Kr. inkl. moms

Håndværker 0-1 ansatte 2.237,00                 Kr. inkl. moms 2.824,00                           Kr. inkl. moms

Håndværker 2-5 ansatte 10.312,00               Kr. inkl. moms 10.761,00                         Kr. inkl. moms

Håndværker 6-10 ansatte 22.375,00               Kr. inkl. moms 23.270,00                         Kr. inkl. moms

Håndværker over 10 ansatte 55.037,00               Kr. inkl. moms 57.238,00                         Kr. inkl. moms

Adgang til genbrugspladsen månedskort, erhverv

Øvrige virksomheder 503,00                    Kr. inkl. moms 860,00                              Kr. inkl. moms

Håndværker 0-1 ansatte 559,00                    Kr. inkl. moms 706,00                              Kr. inkl. moms

Håndværker 2-5 ansatte 2.578,00                 Kr. inkl. moms 2.690,00                           Kr. inkl. moms

Håndværker 6-10 ansatte 5.594,00                 Kr. inkl. moms 5.818,00                           Kr. inkl. moms

Håndværker over 10 ansatte 13.759,00               Kr. inkl. moms 14.310,00                         Kr. inkl. moms

Adgang til genbrugspladsen ekstra mærkat, erhverv

Øvrige virksomheder 2.012,00                 Kr. inkl. moms 3.442,00                           Kr. inkl. moms

Håndværker 0-1 ansatte 2.237,00                 Kr. inkl. moms 2.824,00                           Kr. inkl. moms

Håndværker 2-5 ansatte 2.062,00                 Kr. inkl. moms 2.152,00                           Kr. inkl. moms

Håndværker 6-10 ansatte 2.062,00                 Kr. inkl. moms 2.327,00                           Kr. inkl. moms

Håndværker over 10 ansatte 1.719,00                 Kr. inkl. moms 1.908,00                           Kr. inkl. moms

Havne gældende fra 1.4.2021-31.3.2022
Fælles for Bork, Ringkøbing og Stauning Havn

Slæbestedsgebyr pr. bomløft 30 Kr. inkl. moms 30 Kr. inkl. moms

Gæstepris pr. dag med overnatning 150 Kr. inkl. moms 150 Kr. inkl. moms
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Gæstepris pr. dag uden overnatning 60 Kr. inkl. moms 60 Kr. inkl. moms

Vinterliggeplads - for både der er på land om vinteren. Der betales også vinterplads for de både, der har stået på land hele sommeren. 781 Kr. inkl. moms 796 Kr. inkl. moms

Opbevaring af ikke hjemmehørende båd på land/i vand – pr. påbegyndt måned 1.280 Kr. inkl. moms 1.306 Kr. inkl. moms

Ekspeditionsgebyr ved ændring af bådplads/bådstørrelse 347 Kr. inkl. moms 354 Kr. inkl. moms

El-afgift 2,60 Kr. inkl. moms 2,60 Kr. inkl. moms

Miljøafgift 60 Kr. inkl. moms 61 Kr. inkl. moms

Bådplads efter 1. august afregnes med 50% af m2-taksten og fuld fast gebyr - gælder ikke skydepramme og svelleplads i Stauning

Både på land i sommerhalvåret/hele året afregnes med 50% af m2-taksten.og fuld fast gebyr

Opsigelse før 31.12. 0 0

Opsigelse fra 1.1. til 31.3. 495 Kr. inkl. moms 495 Kr. inkl. moms

Opsigelse fra 1.4. til 31.5. - 50% af hele den opkrævede takst

Opsigelse efter 31.5. - fuld lejetakst, dvs ingen tilbagebetaling

Leje af bådplads i lystbådsafsnittene i Bork, Ringkøbing og Stauning Havne samt Borgmesterhavnen i ringkøbing

Arealpris pr. m2 inkl. kran 244 Kr. inkl. moms 249 Kr. inkl. moms

Arealpris pr. m2 ekskl. kran 200 Kr. inkl. moms 204 Kr. inkl. moms

Borgmesterhavnen i Ringkøbing - Arealpris pr. m2 ekskl. kran 120 Kr. inkl. moms 120 Kr. inkl. moms

Bådplads efter 1. august i borgmesterhavnen afregninges med 50% af m2-taksten og fuld fast gebyr 60 Kr. inkl. moms 60 Kr. inkl. moms

Fast afgift - admionistrationsgebyr for alle i lystbådsafsnittene og Borgmesterhavnen i Ringkøbing inkl. bådplads modtaget efter 1. august, båd på land om sommeren/hele året og de nye bådejere.495 Kr. inkl. moms 495 Kr. inkl. moms

Både over 50 m2 betaler ikke for de m2, der ligger ud over 50 m2

Fast afgift bl.a. erhvervsbåde 6.856 Kr. inkl. moms 6.991 Kr. inkl. moms

Særlige takster

Fiskerbåde i fiskeriafsnittene i Bork, Ringkøbing og Stauning 1.874 Kr. inkl. moms 1.911 Kr. inkl. moms

Fiskerbåde i fiskeriafsnittene Bork og Ringkøbing Havne inkl. 2 kranløft 2.460 Kr. inkl. moms 2.508 Kr. inkl. moms

Smakkejoller i Borgmesterhavnen i Ringkøbing Havn. Takst til og med 2018 1.111 Kr. inkl. moms 1.132 Kr. inkl. moms

Sommeropbevaring af bådvogne på land på Bork og Ringkøbing Havn, hvis man ikke har haft en vinterplads på havnen til sin båd 693 Kr. inkl. moms 707 Kr. inkl. moms

Supplerende kranbetjening pr. gang pr. påbegyndt halve time 596 Kr. inkl. moms 607 Kr. inkl. moms

Leje af mastekran pr. påbegyndt halve time 50 Kr. inkl. moms 50 Kr. inkl. moms

Vinterliggeplads på land inkl. Leje af bådstativ - Bork og Ringkøbing Havn 1.458 Kr. inkl. moms 1.487 Kr. inkl. moms

Leje af bådplads i Lille Havn og Ydre Havn i Stauning Havn

Skydepramme 480 Kr. inkl. moms 489 Kr. inkl. moms

Småbåde, svelleplads på land 410 Kr. inkl. moms 418 Kr. inkl. moms

Både maks. 5 m 1.359 Kr. inkl. moms 1.386 Kr. inkl. moms

Både over 5 m 1.840 Kr. inkl. moms 1.876 Kr. inkl. moms

Leje af arealer til hytter

Ringkøbing, hytter op til 20 m2 1.607 Kr. inkl. moms 1.639 Kr. inkl. moms

Ringkøbing, hytter over 20 m2 2.453 Kr. inkl. moms 2.501 Kr. inkl. moms

Bork, hytter og redskabsrum 791 Kr. inkl. moms 806 Kr. inkl. moms

Stauning (momsfrit) 6.930 Kr. inkl. moms 7.066 Kr. inkl. moms

Staning inkl. kloak (momsfrit) 7.851 Kr. inkl. moms 8.005 Kr. inkl. moms

Leje af p-plads for autocampere på Stauning og Ringkøbing Havne

Autocampere 150 Kr. inkl. moms 150 Kr. inkl. moms

Øvrige takster og gebyr
Byggesagsgebyr

Timepris vedr. byggesager 578,00                    Kr. ekskl. moms 578,00                              Kr. ekskl. moms

Diverse gebyrer

Ejendomsoplysningsskema (lovpligtig) -                          -                                   

Opkrævning for private foreninger pr. ejendom 40,00                      Kr. ekskl. moms 40,00                                Kr. ekskl. moms


