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Januar 2021 
 

Tilbud til virksomheder i ejendomme med blandet bolig/erhverv – Genbrugelige fraktioner i mini-

containere 

Plast og metal  

  

- Tømning inkl. indvejning og leje af container  

2-hjulet container pr. år 700,00 kr. 

4-hjulet container pr. år 1.300,00 kr. 

  

Taksten er baseret på tømning hver måned. 

 

 

Tømning hver anden uge: 

Taksten beregnes på baggrund af containerstørrelsen med tømning hver må-

ned. Dvs. at taksten hver måned gange to svarer til taksten for tømning hver an-

den uge 

 

Tømning hver uge: 

Tasten beregnes på baggrund af containerstørrelsen med tømning hver måned. 

Dvs. at taksten hver måned gange fire svarer til taksten for tømning hver uge.  

 

  

Papir  

  

- Tømning inkl. indvejning og leje af container  

2-hjulet container pr. år 510,00 kr. 

4-hjulet container pr. år 670,00 kr. 

  

Taksten er baseret på tømning hver måned. 

 

 

Tømning hver anden uge: 

Taksten beregnes på baggrund af containerstørrelsen med tømning hver må-

ned. Dvs. at taksten hver måned gange to svarer til taksten for tømning hver an-

den uge 

 

Tømning hver uge: 

Tasten beregnes på baggrund af containerstørrelsen med tømning hver måned. 

Dvs. at taksten hver måned gange fire svarer til taksten for tømning hver uge.  
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Tilbud til virksomheder i ejendomme med blandet bolig/erhverv – Genbrugelige fraktioner i nedgra-

vede containere på offentligt areal 

Nedgravede containere installeres løbene i årene 2018 – 2023 i Tætbyen (Vest-

byen, Ø-gade Kvarteret, Aalborg Midtby og Nørresundby Midtby), samt i øvrige 

godkendte områder. 

 

Når et område som udgangspunkt er færdigetableret, vil virksomheder i ejen-

domme med blandet bolig/erhverv blive tilbudt at benytte nedgravede contai-

nere til de typer af genbrugelige fraktioner, der indsamles i området.  

 

  

Genbrugspakke pr. år 

- Plast/metal – 10 liter pr. uge 

- Papir/pap – 25 liter pr. uge  

- Glas/flasker – 2 liter pr. uge  

                      440,00 kr. 

  

Plast/metal – 10 liter pr. uge pr. år  200,00 kr.  

Ekstra (pr. 10 liter) pr. uge pr. år  60,00 kr. 

  

Papir/pap – 25 liter pr. uge pr. år 170,00 kr.  

Ekstra (pr. 25 liter) pr. uge pr. år 10,00 kr. 

  

Glas/flasker – 2 liter pr. uge pr. år  70,00 kr. 

Ekstra (pr. 2 liter) pr. uge pr. år  25,00 kr.  

 

Tilbud til virksomheder i ejendomme med blandet bolig/erhverv – Genbrugelige fraktioner i nedgra-

vede containere på privat areal 

Genbrugspakke pr. år 

- Plast/metal – 10 liter pr. uge 

- Papir/pap – 25 liter pr. uge  

- Glas/flasker – 2 liter pr. uge  

                      160,00 kr. 

  

Plast/metal – 10 liter pr. uge pr. år  70,00 kr.  

  

Papir/pap – 25 liter pr. uge pr. år 60,00 kr.  

  

Glas/flasker – 2 liter pr. uge pr. år  30,00 kr. 

  

Ejer af ejendommen skal give virksomheden lov til at benytte den pågældende 

container. 

 

 

 


