Takstoversigt
2017

Miljø- og Energiforvaltningen

Dato

2017

Takstforslag

Dato

Kr.

Sektor: Aalborg Renovation

01-01-2017

Abonnement:
Abonnement, bolig:
- Boligenhed (ekskl. kolonihaveforeninger,
men inkl. huse i landområde), abonnementstakst pr. år, pr. bolig ……………..
Heraf bidrag til:
- 01.38.60 Generel administration:
- 2017 ……………………...…... 250,00 kr.
- 2016 ……………………...…... 225,00 kr.
- 01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald (henteordninger):
- 2017 ……………………...…... 175,00 kr.
- 2016 ……………………...…... 225,00 kr.
- 01.38.65 Genbrugsstationer (genbrugspladser):
- 2017 ……………………...…... 500,00 kr.
- 2016 ……………………...…... 475,00 kr.
Abonnement, sommerhuse:
- Abonnementstakst pr. år, pr. hus ……
Administrationsgebyr, erhverv …………
- Generelt administrationsgebyr ... 295,00 kr.
- Myndighedsopgaver udført af Miljø, herunder
anvisning af jord ....
340,00 kr.

925,00

462,50
635,00

I henhold til Affaldsbekendtgørelsen skal alle virksomheder som udgangspunkt betale.
Fritagelsesbestemmelser er fastsat i bekendtgørelsen.
Tømningstakst - sække og minicontainere:
- Tømningstakst (100 l pr. uge pr. år) .....
- Tømningstakst, huse i landområde
(200 l pr. hver 14. dag pr. år) ………….

825,00
825,00

Minicontainere større end eller lig med 240
l fratrækkes 40 l pr.14. dag ved beregning
af tømningstaksten som kompensation for
manglende henteordning af småt brændbart
affald. Udfases i løbet af 2017 og 2018 i
forbindelse med igangsættelse af den nye
affaldsplan ang. indsamling af dagrenovation.
- Tømningstakst, sommerhuse (100 l pr.
uge/14 dag pr. år) ……………………..
Tømningen foretages fra og med uge 18,
til og med uge 35 - resten af året hver 2. uge.

Kr.

01-06-2017

01.38 Affaldshåndtering

495,00

Takstændring
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Dato

Kr.

01.38 Affaldshåndtering
(fortsat)

01-01-2017

- Plastiksæk til foring af minicontainere,
pr. gang, pr. sæk ……………………..
Storcontainere - dagrenovation - bolig
- Leje af container pr. dag (se under leje containere mv.)
- Afhentning pr. gang …………………..
- Afhentning pr. gang, vippecontainer og
underjordisk sækkecontainer - molok ..
- Kørselsudligning mv. pr. ton ………….

325,00

01-06-2016

150,00
23,00

3

Takst vedr. 1,3 m underjordiske sækkecontainere - molok, der er placeret inden
for manøvreradius og uden kørselsafstand
- Afhentning af indtil 2, pr. gang ………
- Afhentning af 3 eller 4, pr. gang …….
- Afhentning af 5 eller 6, pr. gang …….

150,00
325,00
500,00

Herudover betales den til enhver tid gældende indvejningspris pr. ton til I/S Reno-Nord.

Underjordisk sækkecontainer - molok installeres af selskab eller forening for egen
regning
Rengøring og vask:
- Stor- og vippecontainere, pr. stk. …..
- Underjordiske containere - molok, pr. stk.
Taksterne vil blive rekalkuleret i forbindelse med den
nye affaldsplan vedr. dagrenovation i løbet af 2017.

Kr.

01-06-2017

12,00

390,00
1.050,00

Takstændring

Takstoversigt
2017

Miljø- og Energiforvaltningen

Dato

2017

Takstforslag

Dato
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01.38 Affaldshåndtering
(fortsat)

01-01-2017

Containerens
størrelse i liter x 0,40 kr.

- Sække pr. 100 l pr. gang ....................

40,00

Nøglepenge pr. lås, pr. år .................

370,00

Lørdagstømning i sommerhusområder
Takster for lørdagstømning for udlejningsbureauer mv.: (Min. 25 enheder pr. udlejningsbureau og pr. renovationsdistrikt)
- Tømning pr. 100 l ved 25-49 afhentninger
- Tømning pr. 100 l ved 50-99 afhentninger
- Tømning pr. 100 l ved over 100 afhentninger

140,00
105,00
85,00

Det samlede antal tømninger er afgørende for,
hvilken takst der afregnes til pr. gang. (fx ved 115
afhentninger afregnes alle til 85 kr. pr. afhentning)

Salg af stativer, sække mv. ...............
Specialydelse
- Specialafhentning pr. gang .................
- Ekstra tømning (se under ekstra tømning dagrenovation - AT-regler ikke fulgt)
Storcontainere - dagrenovation - erhverv
- Leje af container pr. dag (se under leje containere mv.)
- Afhentning pr. gang .............................
- Afhentning pr. gang, vippecontainer og
underjordisk sækkecontainer - molok .
- Kørselsudligning mv, pr. ton ...............

Kr.
01-06-2017

Ekstra tømning
- Minicontainer pr. gang ........................

Efter regning

400,00

325,00
150,00
23,00
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01.38 Affaldshåndtering
(fortsat)

01-01-2017

Takst vedr. 1,3 m3 underjordiske sækkecontainere - molok, der er placeret inden
for manøvreradius og uden kørselsafstand
- Afhentning af indtil 2, pr. gang ………
- Afhentning af 3 eller 4, pr. gang …….
- Afhentning af 5 eller 6, pr. gang …….

Takstændring

Kr.
01-06-2017

150,00
325,00
500,00

Herudover betales den til enhver tid gældende indvejningspris pr. ton til I/S Reno-Nord.

Rengøring og vask:
- Stor- og vippecontainere, pr. stk. ……
- Underjordiske containere - molok, pr. stk.

390,00
1.050,00

Taksterne vil blive rekalkuleret i forbindelse med den
nye affaldsplan vedr. dagrenovation i løbet af 2017.

Leje - containere mv.
Containere til dagrenovation
600 l glasfibercontainer - sort - pr. år ….
660 l plastcontainer - sort - pr. år ...........
Salg af containere ..................................

340,00
340,00
Efter regning

Containere til plast og metal, kommunale institutioner
660 l container - sort - pr. år ...................

340,00

-

Containere til papir, kommunale institutioner
600 l container - rød - pr. år ...................
660 l container - rød - pr. år ...................

340,00
340,00

-

Containere til flasker, kommunale institutioner
Fancy container - pr. måned ..................
Cube container - pr. måned ...................

85,00
90,00
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01.38 Affaldshåndtering
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Bure til elektronik, erhverv og kommunale
institutioner
Bur - pr. måned ………………………….
Indsamling af klinisk risikoaffald
Indlevering hos Aalborg Renovation
Afhentningstakst:
- 14-dages afhentning, årligt .................
- Månedlig afhentning, årligt ..................
- Kvartalsvis afhentning, årligt ..............
- Årlig afhentning, årligt .........................
Sække, spande mv., inkl. destruktion pr.
1 l pr. gang pr. stk.…………..……….…
Kanylebokse, ekskl. destruktion pr. stk.
Ekstra afhentning pr. gang ....................

Kr.

01-01-2017

Storcontainere, erhverv og kommunale institutioner
Storcontainer - pr. dag ………………….
Vippecontainer - pr. dag .........................

01-06-2017

9,00
7,00

65,00

425,00
15.000,00
7.500,00
2.500,00
625,00
1,00
Efter regning

625,00

Medicinaffaldsindsamling - apoteker
Børnesikker miljøboks GENBOX 30 liter pr.
stk. ………………………………………

175,00

Storcontainere - industriaffald mv.
- Leje af container pr. dag (se under
leje - containere mv.)
- Afhentning pr. gang .............................
- Afhentning pr. gang, vippecontainer …

325,00
150,00

Herudover betales den til enhver tid gældende indvejningspris pr. ton til deponerings- og behandlingsanlæg.

Takstændring
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2017

Takstforslag

Dato

Kr.

01.38 Affaldshåndtering
(fortsat)

01-01-2017

Takstændring

Kr.
01-06-2017

Indsamling for kommunale institutioner
Plast og metal
- Leje af storcontainer pr. år. (se under leje
containere mv.)
- Tømning inkl. Indvejning og leje af container,
140 l. container pr. år
- Tømning inkl. Indvejning og leje af container,
240 l. container pr. år
- Tømning inkl. Indvejning og leje af container,
400 l. container pr. år
- Tømning inkl. Indvejning og leje af container,
660 l. container pr. år
- Afhentning pr. gang, 660 l container
- Tømning inkl. Indvejning, ekskl. Leje af
container, pr. gang, storcontainer
- Tømning inkl. Indvejning, ekskl. pr. gang,
vippecontainer
Fortroligt papir
Sikkerhedsmakulering:
Individuel aftale med ekstern leverandør.
Papiraffald
- Tømning pr. gang, 100 l sæk.................
- Leje af storcontainer pr. år. (se under leje
containere mv.)
- Tømning inkl. Indvejning og leje af container,
140 l. container pr. år
- Tømning inkl. Indvejning og leje af container,
240 l. container pr. år
- Tømning inkl. Indvejning og leje af container,
400 l. container pr. år
- Tømning inkl. Indvejning og leje af container,
660 l. container pr. år
- Afhentning pr. gang, 600 l/660 l container
- Tømning inkl. Indvejning, ekskl. Leje af
container, pr. gang, storcontainer
- Tømning inkl. Indvejning, ekskl. pr. gang,
vippecontainer

470,00
470,00
575,00

30,00

575,00
-

325,00
150,00

Efter regning

10,00

470,00
470,00
575,00

20,00
325,00
150,00

575,00
-
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01.38 Affaldshåndtering
(fortsat)
Farligt affald - erhverv, indsamlingsordning for mindre mængder (under 50 kg)
- Afhentning pr. gang …………………..

Kr.

01-01-2017

01-06-2017

525,00

Herudover betales den til enhver tid gældende indvejningspris pr. ton til destruktions- og deponeringanlæg.

Olie- og kemikalieaffald - erhverv,
ringeordning
- Afhentning pr. gang …………………

625,00

Herudover betales den til enhver tid gældende indvejningspris pr. ton til destruktions- og deponeringanlæg.

Elektronik - erhverv, ringeordning
- Leje af bur pr. måned (se under leje containere mv.)
- Afhentning pr. gang (uanset antal bure)

625,00

Herudover betales den til enhver tid gældende indvejningspris pr. ton for sortering af elektronikaffald.

Specialkørsel/specialydelser
Transport, (chauffør og vogn) pr. time
Renovationsarbejder, ekskl. vogn, pr. time

570,00
300,00

Ekstern konsulent
Ekstern konsulentbistand pr. time …....

800,00

Genbrugsplads, tilmeldeordning, erhverv *)
Virksomheder, der gør brug af adgangen til at
aflevere erhvervsaffald på Genbrugspladserne
- Varevogn/personbil m./u. trailer, pr. gang
- Kassevogn m./u. trailer, pr. gang
- Ladvogn m./u. trailer pr. gang
Genbrugsplads, erhverv *)
Virksomheder, der gør brug af adgangen til at
aflevere farligt affald på Genbrugspladserne,
betaler en gennemsnitlig indvejningspris, pr. kg

Takstændring

200,00
325,00
450,00

8,50
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01.38 Affaldshåndtering
(fortsat)
Genbrugsplads, erhverv *)
- Særgebyr ved fejlaflevering, hvor virksomheden ikke er tilmeldt, pr. gang ………………

01-01-2017

*) Gebyrerne gælder for både hjemmehørende som
ikke-hjemmehørende virksomheder i kommunen,
herunder også udenlandske virksomheder.

AFFALDS- OG GENBRUGSCENTRE
Affalds- og Genbrugscenter Rørdal
Kompostering - have- og grenaffald
Modtagelse af have- /parkaffald pr. ton …...

150,00

Salg af kompostjord pr. ton …………………

10,00

Jorddepot
Renjordsdepot (kategori 1-jord)
- Modtagelse af jord, grus, sand mv. pr. ton
- Modtagelse af mindre mængder rent ler og
kridt pr. ton *)..........................................

40,00

Specialdepot (kategori 2-jord)
- Modtagelse af lettere forurenet jord pr. ton
- Modtagelse af vejjord pr. ton ………..
- Modtagelse af lettere forurenet ler og kridt
pr. ton *) …………………………………
- Modtagelse af vejjord, bestående af ler og
kridt pr. ton *)……………………………

60,00
40,00
40,00
60,00
60,00

*) Inden planlægning af aflevering af ler og kridt, skal
Rørdal kontaktes, idet Rørdal som udgangspunkt ikke
længere fra 01.03.2013 modtager ler og kridt.
Større mængder af uforurenet eller lettere forurenet
ler og kridt modtages ikke.

Fyldplads
Aflæsning af fyld pr. ton.........................
Herudover betales den til enhver tid gældende
statslige affaldsafgift.

Kr.
01-06-2017

700,00

15,00

Takstændring
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01-01-2017

01-06-2017

Kartering/Jordhotel
- Biobrændsel pr. ton ………………….
- Sortering af jord med brokker pr. ton .
- Modtagelse af jord til oplagring og senere
udlevering pr. ton ……………………..
- Undersøgelse af særskilte jordpartier efter
medgået tid ……………………………

60,00
10,00
10,00
Efter regning

Herudover betales den til enhver tid gældende indvejningspris pr. ton for jord, hvis det skal deponeres
på Rørdal.
Ovenstående kan ske efter aftale med Aalborg Renovation

Genbrugsaktivitet, Rørdal
Private i køretøjer indtil 3.500 kg totalvægt,
kan gratis aflæsse til kompostering og til fyldplads. Køretøjet kan have påmonteret en trailer, der ikke tæller med i de 3.500 kg.
Aflæsning af sne, private vognmænd
Aflæsningsgebyr, modtagelse af sne, pr. ton.
Fejlaflæsning
Fejlaflæsningsgebyr, pr. læs.................
Ovenstående kan for større mængder kategori 1- og
2-jord ske efter aftale med Aalborg Renovation.

15,00
700,00

Takstændring
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01.38 Affaldshåndtering
(fortsat)

01-01-2017

01-06-2017

Fælles servicegebyrer mv.
Nedennævnte gebyrer opkræves på lige fod
med øvrige takster af Aalborg Service A/S via de fælles afregningssystemer
Flytteopgørelse, pr. gang ……………..

65,00

Regningskopi tilsendt pr. post eller mail …

35,00

Faktureringsgebyr for a'conto-kunder, pr.
faktura med indbetalingskort

20,00

Betaling til Aalborg Service A/S
kan kun foretages via betalingsservice og
indbetalingskort.
Betalingsgebyr for manuel betaling pr. gang
(Dvs. ved manuel overførsel til Aalborg
Service A/S' bankkonto)
)

- Rykkerskrivelse *
- Inkassomeddelelse (rykker nr. 2) *)
- Inkassobesøg *)
)
- Betalingsaftale *
*) Gebyret er momsfritaget iht. Skatteministeriets udtalelse fra 2004, UDT nr. 9353 af 2. juli 2004.

Morarenter:
Beregnes iht. rentelovens bestemmelser,
Nationalbankens udlånsrente + 8 %, pr.
1. jan. 2017 = 8,05 % p.a.
Anm.: Alle priser er ekskl. moms.

40,00
250,00
250,00
250,00
100,00

Takstændring

