Priser for FFV Renovation A/S
Gældende priser pr. 1. januar 2022

Alle priser er
inkl. moms *)

Renovationstakster

REST-OG BIOAFFFALD
Rest-og bioaffald, rumopdelt beholder
240 L
14. dag
945,00 kr. ugetømning 2.599,00 kr.
370 L
14. dag
1.457,00 kr. ugetømning 3.664,00 kr.
Restaffald
370 L
14. dag
660 L
14. dag
770 L
14. dag

2.185,50 kr. ugetømning 5.121,00 kr.
3.898,50 kr. ugetømning 8.547,00 kr.
4.548,00 kr. ugetømning 9.846,00 kr.

Bioaffald
240 L
14. dag
370 L
14. dag

567,00 kr. ugetømning 1.559,50 kr.
874,00 kr. ugetømning 2.498,50 kr.

Rest-og bioaffald sommerhuse
Sommerhuse med fællesløsning
240 L rumopdelt beholder, 14 dags tømning

559,00 kr.
709,00 kr.

Rest-og bioaffald, fællesløsninger
Faaborg midtby og boligforeninger

795,00 kr.
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Renovationstakster

Alle priser er
inkl. moms *)

GENBRUG
Genbrugsbeholdere
240 L rumopdelt beholder tømning hver 4. uge
Gl. beholder til plastik/drikke-og fødevarekarton tømning hver 6. uge
Rød kasse til farligt affald. Tilmeldeordning 2 gange årligt.
Samlet pris 628,00 kr.
Genbrug sommerhuse
Fællesløsning
383,00 kr.
2x240 L beholdere
470,00 kr.
Genbrug fællesløsninger, boligforeninger

511,00 kr.

Genbrug Faaborg indre by - fortsat poseordning

628,00 kr.

GENBRUGSSTATIONER
Genbrugsstationer, bolig og sommerhuse

1.453,00 kr.

= angiver standardløsning for enfamiliebolig
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Alle priser er
inkl. moms *)

*) Jævnfør dom fra Landsskatteretten i oktober 2020, skal kommuner ikke opkræve moms i forbindelse
med renovationsydelser til borgere. Der er endnu ikke kommet endeligt styresignal fra SKAT om, hvordan
momsfritagelsen skal administreres, så indtil anvisning er på plads, opkræves moms som hidtil. Det skal
bemærkes, at fritagelse for moms ikke forventes reducere taksterne med momsbeløbet, da det forventes,
at der ikke længere vil være mulighed for at modregne moms for udgifter i forbindelse med
affaldshåndteringen. Det betyder, at en lang række udgifter vil stige 25% og dermed forhøje taksten.
Netto forventes ændringen have minimal betydning for taksten.

Takstbladet er godkendt af kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune d.14
december 2021.
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