
    

 

Aalborg Forsyning 

Stigsborg Brygge 5 

9400 Nørresundby www.aalborgforsyning.dk 

Boligkunder (inkl. moms) ved Aalborg Renovation 

Januar 2021 
 

Takster 

Abonnement, bolig 1.531,25 kr. 

Ekskl. kolonihaveforeninger, men inkl. huse i landområde  

Sommerhuse 750,00 kr. 

  

Tømning restaffald – sække og minicontainere   

100 liter pr. uge (Ekstraordinære situationer i en tidsbegrænset periode aftales 

med Aalborg Renovation) 

1.500,00 kr. 

140 liter hver 2. uge 1.062,50 kr.  

190 liter hver 2. uge 1.187,50 kr. 

240 liter hver 2. uge 1.312,50 kr. 

400 liter hver 2. uge 2.375,00 kr. 

660 liter hver 2. uge  3.062,50 kr. 

100 liter pr. uge fra og med uge 18 og til og med uge 35 – for sommerhuse 

Resten af året hver 2. uge 

656,25 kr. 

Tømning hver uge:  

Taksten beregnes på baggrund af containerstørrelse med tømning hver 2. uge. 

Dvs. at taksten hver 2. uge gange to, svarer til taksten for ugetømning.  

 

Tømning flere gange om ugen:  

Taksten beregnes på baggrund af containerstørrelse med tømning hver uge. 

Dvs. at taksten hver uge ganges med tømningsfrekvensen pr. uge.  

 

  

Tømning restaffald – nedgravede containere på offentligt areal  

Etageejendomme pr. bolig 750,00 kr. 

 

Sådan er taksterne sammensat 

Abonnement – bolig pr. år 1.225,00 kr. 

Moms 306,25 kr. 

I alt 1.531,25 kr. 

  

Tømning, f.eks.  140 liter hver 2. uge 850,00 kr. 

Moms 212,50 kr. 

I alt 1.062,50 kr. 

Takster 

Dato: 01.01.2021 

Sagsnr.:    

Dok. nr.:   

Direkte telefon:  

Initialer:  
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Side 2 af 3   

Øvrige ydelser 

Ekstra tømning pr. gang (indsamles ifm. den ordinære indsamling)  

100 l pr. sæk 60,00 kr. 

  

Ekstra tømning inkl. specialafhentning pr. gang   

100 l pr. sæk 60,00 kr. 

 Specialafhentning pr. gang - kørsel 575,00 kr. 

I alt 603,75 kr. 

  

140 liter container pr. gang - tømning  84,00 kr.  

Specialafhentning pr. gang - kørsel  575,00 kr. 

I alt 627,75 kr.  

  

190 liter container pr. gang - tømning 114,00 kr.  

Specialafhentning pr. gang - kørsel  575,00 kr. 

I alt  657,75 kr.   

  

240 liter container pr. gang - tømning 144,00 kr.  

Specialafhentning pr. gang - kørsel 575,00 kr. 

I alt 687,75 kr. 

  

400 liter container pr. gang - tømning  240,00 kr.  

Specialafhentning pr. gang - kørsel  575,00 kr. 

I alt 783,75 kr.  

  

660 liter container pr. gang - tømning  396,00 kr.  

Specialafhentning pr. gang - kørsel 575,00 kr.  

I alt 939,75 kr.  

  

Nøglepenge pr. lås pr. år 462,50 kr. 

  

Plastiksæk til foring af minicontainer pr. gang, pr. sæk (kun 400 liter og 660 liter) 21,25 kr. 

  

Udlevering af minicontainere til restaffald 
(Registrering med adresselabel og chip til elektronisk aflæsning ved tømning) 

 

Afhentning ved Aalborg Renovation (kun efter aftale): 

Ekstra container/ombytning af container 

200,00 kr. 

  

Udbringning til kundens adresse: 

Ekstra container/ombytning af container 

475,00 kr. 

  

Rengøring og vask  

Aflevering hos Aalborg Renovation (kun efter aftale)  

Minicontainer pr. stk. 200,00 kr. 

  

Afhentning og returnering til kundens adresse (dato for afhentning aftales med Aal-

borg Renovation.)  

 

Minicontainer pr. stk. 475,00 kr. 
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Øvrige ydelser   

Salg af minicontainere til restaffald (til sommerhuse).  

140 liter 312,50 kr. 

190 liter 350,00 kr. 

240 liter 500,00 kr. 

400 liter 925,00 kr. 

660 liter 1.175,00 kr. 

Lås til container (400/660 liter) 450,00 kr. 

  

Udbringning (gælder kun sommerhuse) 250,00 kr. 

  

Administrationsgebyr for minicontainere til haveaffald 
(Registrering med adresselabel og chip til elektronisk aflæsning ved tømning 

 

Udført på kundens adresse 475,00 kr. 

Udført hos Aalborg Renovation (kun efter aftale) 200,00 kr. 

 


