Magistraten

Punkt 8.

Godkendelse af takstændringer pr. 1. juni 2017 for Aalborg Renovation
2017-019232
Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Renovation indfører ny gebyrstruktur for
indsamling af plast/metal og papir/pap ved kommunale institutioner pr. 1. juni 2017, jf. sagsbeskrivelsen og
takstoversigten.
Lene Krabbe Dahl og Kristoffer Hjort Storm var fraværende.

Beslutning:
Anbefales.
Thomas Krarup kan ikke anbefale indstillingen.
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Sagsbeskrivelse
I forbindelse med affaldsplanen Aalborg uden affald har byrådet besluttet, at Aalborg Kommune bl.a. skal
indsamle plast/metal og papir/pap ved alle husstande.
Virksomheder har ligeledes pligt til at sortere deres affald. Der blev orienteret om i Miljø- og Energiudvalgets
møde den 19. april 2017 (punkt 9), at Magistraten i mødet den 6. marts 2017 aftalte, at de kommunale institutioner på linje med virksomheder skal deltage i den kommunale indsamling. Aalborg Renovation sender inden sommer et brev til alle kommunale institutioner med information om de forskellige sorteringsmuligheder,
som Aalborg Renovation tilbyder.
For at kunne tilbyde de kommunale virksomheder flere forskellige størrelser af containere, er det tilføjet i
takstoversigten. Samtidig er princippet for opkrævning ændret, så der nu tilbydes en samlet pakke for to- og
fire-hjulede containere. Hidtil er der blevet afregnet hhv. pr. afhentning, for leje af container mv. Der er derfor
kalkuleret et samlet gebyr, som indeholder afhentning, indvejning og containerleje. Der er indregnet afhentning af papir/pap og metal/plast 12 gange om året i det nye gebyrprincip.
Prisen for tømning af to-hjulede containere er 470 kr. pr. år, ekskl. moms, og for tømning af fire-hjulede containere 575 kr. pr. år, ekskl. moms, for hhv. papir/pap containere og for plast/metal containere.
Princippet for storcontainere er uændret, således der fortsat afregnes særskilt for leje af containere og afhentning inkl. indvejning.
Budgetmæssige konsekvenser
De budgetmæssige konsekvenser indarbejdes i Miljø- og Energiforvaltningens ordinære forårsbudgetrevision, der forelægges Miljø- og Energiudvalget til godkendelse i mødet den 17. maj 2017.
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Bilag:
Aalborg Renovation, Takstoversigt 2017, kommunale institutioner

Magistraten

Møde den 15.05.2017
kl. 09.00

Side 3 af 3

