
    

 

Aalborg Forsyning 

Stigsborg Brygge 5 

9400 Nørresundby www.aalborgforsyning.dk 

Kommunale institutioner (ekskl. moms) ved Aalborg Renovation  

Januar 2021 
 

Genbrugsindsamling – papir, plast og metal samt flasker   

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 tøm-

ning hver måned. Dvs. at taksten hver måned gange to svarer til 

taksten for tømning hver anden uge 

 

Tømning hver uge: 

Tasten beregnes på baggrund af containerstørrelsen med tøm-

ning hver måned. Dvs. at taksten hver måned gange fire svarer 

til taksten for tømning hver uge.  

 

  

-Storcontainere  

Leje pr. dag  10,00 kr.  

Tømning inkl. indvejning ekskl. leje. Pr. gang  390,00 kr.  

-Vippecontainere og nedgravede containere  

Leje Vippecontainer pr. dag  8,00 kr.  

Tømning inkl. indvejning, ekskl. leje pr. gang 190,00 kr.  

  

Takster 

Dato: 01.01.2021 

Sagsnr.:    

Dok. nr.:   

Direkte telefon:  

Initialer:  
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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 tøm-

ning hver måned. Dvs. at taksten hver måned gange to svarer til 

taksten for tømning hver anden uge 

 

Tømning hver uge: 

Tasten beregnes på baggrund af containerstørrelsen med tøm-

ning hver måned. Dvs. at taksten hver måned gange fire svarer 

til taksten for tømning hver uge.  

 

  

- Storcontainere  

Leje pr. dag  10,00 kr.  

Tømning inkl. indvejning ekskl. leje pr. gang                 1.400,00 kr.  

-Vippecontainere og nedgravede containere  

Leje Vippecontainer pr. dag  8,00 kr.  

Tømning inkl. indvejning, ekskl. leje pr. gang 770,00 kr.  

  

Flasker   

  

- Leje af container  

1.000 l fancy container pr. måned  100,00 kr. 

1.500 l cube container pr. måned 110,00 kr. 

Omfatter leje, afhentning og indvejning.  

  

Indendørs udstyr til sortering af genbrugelige fraktioner  

Leje Efter regning 

 


