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Takster

Erhvervskunder (ekskl. moms) ved Aalborg Renovation
Januar 2022
Restaffald
Tømningstakst pr. år
Sække
100 l pr. uge (Ekstraordinære situationer i en tidsbegrænset periode aftales med
Aalborg Renovation)
Minicontainere
140 liter hver 2. uge
190 liter hver 2. uge
240 liter hver 2. uge
400 liter hver 2. uge
660 liter hver 2. uge

1.200,00 kr.

850,00 kr.
950,00 kr.
1.050,00 kr.
1.900,00 kr.
2.450,00 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.
100 l pr. uge for sommerhuse
Tømningen foretages fra og med uge 18 og til og med uge 35, resten af året hver
2. uge

Aalborg Forsyning
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

www.aalborgforsyning.dk

525,00 kr.

Restaffald
Nedgravede containere på offentligt areal
Virksomheder i ejendomme med blandet bolig/erhverv 1
1Differentieres

ud fra branchekode og antal ansatte jf. Miljø- og Energiudvalgets beslutning af 31-10-2018 punkt 7.
25 liter pr. uge
50 liter pr. uge
75 liter pr. uge
100 liter pr. uge
150 liter pr. uge
200 liter pr. uge
300 liter pr. uge
500 liter pr. uge
650 liter pr. uge
Plastiksæk til foring af minicontainere
Pr. gang pr. sæk

215,00 kr.
430,00 kr.
640,00 kr.
860,00 kr.
1.285,00 kr.
1.715,00 kr.
2.570,00 kr.
4.285,00 kr.
5.570,00 kr.

17,00 kr.

Lørdagstømning i sommerhusområder
Takster for lørdagstømninger for udlejningsbureauer mv.:
25-49 afhentninger, pr. enhed
50-99 afhentninger, pr. enhed
Over 100 afhentninger, pr. enhed

185,00 kr.
160,00 kr.
135,00 kr.

Specialafhentning pr. gang – kørsel

480,00 kr.

Ekstra tømning - sække
Pr. 100 l pr. gang
Ekstra tømning af minicontainere inkl. specialafhentning
140 l pr. gang
190 l pr. gang
240 l pr. gang
400 l pr. gang
660 l pr. gang

550,00 kr.
575,00 kr.
600,00 kr.
680,00 kr.
810,00 kr.

Nøglepenge pr. lås pr. år

370,00 kr.

50,00 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

170,00 kr.

Udbringning til kundens adresse:
Ekstra container/ombytning af container

395,00 kr.
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Restaffald
Storcontainere – restaffald – erhverv og kommunale institutioner
Leje af container
Storcontainer pr. dag
Vippecontainer pr. dag
Afhentning af container
Storcontainer pr. gang
Vippecontainer og nedgravet container pr. gang
Rengøring og vask
Aflevering hos Aalborg Renovation (kun efter aftale):
Minicontainer pr. stk.
Afhentning og returnering til kundens adresse:
Minicontainer pr. stk.
Stor- og vippecontainere, pr. stk.
Nedgravede containere, pr. stk.
Kørselsudligning m.v. pr. ton
Indvejningspris til I/S Reno-Nord pr. ton

10,00 kr.
8,00 kr.

325,00 kr.
150,00 kr.

165,00 kr.
400,00 kr.
1.350,00 kr.
1.050,00 kr.
37,00 kr.
775,00 kr.
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