
    
 

 

                 

 
  
 

  

 

 

  
 

  

  
 

 

 

/i Aa'lborg 
'F F,orsyning 

Takster Dato: 01.01.2023 

Sagsnr: 

Dok. nr: 

Telefon: 

Initialer: 

Boligkunder (inkl. moms) ved Aalborg Kloak A/S 
Januar 2023 

Takster 
Abonnement pr. spildevandsførende stik 900,94  kr. 
Vandafledningsbidrag, pr. m3 29,63  kr. 

Sådan er taksterne sammensat 
Abonnement 720,75  kr. 
Moms 180,19  kr. 
I alt 900,94  kr. 

Vandafledningsbidrag 23,70  kr. 
Moms 5,93  kr. 
I alt 29,63  kr. 

Tilslutning 
Lovfastsat standardtilslutningsbidrag pr. boligenhed 74.682,50 kr. 

Øvrige ydelser 
Tømning af bundfældningstanke mv. 
- Tømning af bundfældningstanke, herunder septiktanke mv. 
- Bundfældningstank(e) pr. ejendom, tømning af 1 bundfældningstank på 
max. 4,5 m3, pr. år 

1.031,25 kr. 

- Ud over 1 bundfældningstank pr. ejendom, tømning pr. bundfældnings tanke 
på max. 4,5 m3, pr. år 

625,00 kr.

- Bundfældningstank(e) pr. ejendom, tømning af 1 bundfældningstank på  
4,6 m3 til 8,0 m3, pr. år 

2.062,50 kr.

- Bundfældningstank(e) pr. ejendom, tømning af 1 bundfældningstank på 
  over 8 m3, pr. år 

3.093,75  kr.

(Tømningen foretages hvert år) 

Ekstra årlig tømning rekvireret af kunden 
- Bundfældningstank(e) pr. ejendom, tømning af 1 bundfældningstank på 
max. 4,5 m3, pr. år 

1.031,25  kr. 

- Ud over 1 bundfældningstank pr. ejendom, tømning pr. bundfældningstanke på 
max 4,5 m3, pr. år pr. gang 

625,00  kr. 

- Bundfældningstank(e) pr. ejendom, tømning af 1 bundfældningstank 
på 4,6 m3 til 8,0 m3, pr. år 

2.062,50  kr.

- Bundfældningstank(e) pr. ejendom, tømning af 1 bundfældningstank på 
  over  8 m3, pr. år 

3.093,75  kr.
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/i Aa'lborg 
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(Tømningstidspunktet fastsættes ved aftaleindgåelsen) 
- Forgæves kørsel pr. gang 593,75  kr. 

Påmindelse af tømning 
- Elektronisk påmindelse 2-3 dage før tømning, SMS eller e-mail, 
  pr. påmindelse 

131,25  kr.

- Påmindelse 2-3 dage før tømning via opringning eller brev, pr. påmindelse 175,00  kr. 

Samletanke 
Udlejning af samletanke 6 m3 til placering på terræn 
- Spildevandsfremføring og fundament 23.750,00  kr. 
- Leje af samletank, pumpe mv. pr. år 16.250,00  kr. 
Tømning af samletank (Rekvireres af kunden og betales direkte til entreprenøren) 

- For anlæg større end 0,05 MJ/s må tilbagekøbsværdien maks. Udgøre fjernva 43.750,00  kr. 
- Forsyningens dækningsbidrag ved salt til kunden i 10 år. 15.625,00  kr. 
Ved tilbagekøb fra boligejere beregnes ikke moms 
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