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Takstområde

2018

2019

Affald og genbrug:
Ugetømning (årligt gebyr):
Restaffald: 110 l sæk
Restaffald container: 140 l
Restaffald container: 240 l
Restaffald container: 400 l
Restaffald container: 660 l
Restaffald container: 770 l
Madaffald 400 l

1.297,00 kr.
1.596,00 kr.
2.124,00 kr.
2.838,00 kr.
4.284,00 kr.
4.928,00 kr.

1.323,00 kr.
1.628,00 kr.
2.166,00 kr.
2.895,00 kr.
4.370,00 kr.
5.027,00 kr.

771,00 kr.
901,00 kr.
1.159,00 kr.
1.648,00 kr.
2.555,00 kr.
2.993,00 kr.
902,00 kr.

Udgår
920,00 kr.
1.181,00 kr.
1.681,00 kr.
2.606,00 kr.
3.053,00 kr.
920,00 kr.

Sommerhustømning 26 uger (årligt gebyr):
Helårsstativ: 110 l sæk
Container: 140 l
Container: 240 l
Container: 400 l
Container: 660 l
Container: 770 l

689,00 kr.
850,00 kr.
1.159,00 kr.
1.520,00 kr.
2.163,00 kr.
2.433,00 kr.

703,00 kr.
867,00 kr.
1.182,00 kr.
1.550,00 kr.
2.206,00 kr.
2.482,00 kr.

Sommerhustømning 32 uger (årligt gebyr):
Helårsstativ: 110 l sæk
Container: 140 l
Container: 240 l
Container: 400 l
Container: 660 l
Container: 770 l

809,00 kr.
1.068,00 kr.
1.398,00 kr.
1.959,00 kr.
2.626,00 kr.
2.929,00 kr.

825,00 kr.
1.089,00 kr.
1.426,00 kr.
1.998,00 kr.
2.679,00 kr.
2.988,00 kr.

375,00 kr.
41,00 kr.
44,00 kr.
50,00 kr.
63,00 kr.
84,00 kr.
96,00 kr.

382,50 kr.
42,00 kr.
45,00 kr.
51,00 kr.
64,00 kr.
86,00 kr.
98,00 kr.

261,00 kr.
261,00 kr.
gældende dagspris

287,00 kr.
150,00 kr.
gældende dagspris

14 dages tømning (årligt gebyr):
Helårsstativ: 110 l sæk
Container: 140 l
Container: 240 l
Container: 400 l
Container: 660 l
Container: 770 l
To delt container 240 l (rest- + madaffald)
Container madaffald 140 l
Container madaffald 240 l
Container madaffald 400 l

Ekstra tømning i rute:
Tillæg ekstra tømning udenfor rute + pris for containerstørrelse
Helårsstativ: 110 l sæk
Container: 140 l
Container: 240 l
Container: 400 l
Container: 660 l
Container: 770 l
Erstatning og rengøring af containere:
Udbringning/ hjemtagning af containere
Rengøring af meget beskidt container ved hjemtagning
Erstatning af containere

Note til containere: I praksis kan containerne variere med op til 10% i størrelsen.
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Takstområde

2018

Ekstra tømning, ekstra sæk m.v.:
Køb af ekstra sæk
Køb af ekstra plastposer til madaffald
Ændring af indsamlingsordning (pr. gang), hvis administrationen
foretager ændringen
Ændring af indsamlingsordning (pr. gang), hvis borgeren selv foretager
ændringen digitalt
Container afhentet/afleveret af kunde
Tillæg tømning af forkert sorteret container
Tillæg for tømning af affaldsbeholder med støvende indhold
Specialafhentning m.v.:
Speciel tømning tillæg pr. år
Sække (pr. år)
32 uger sommerhus (sæk)
26 uger sommerhus 14-dages (sæk)
Tillæg containere pr. år
Tillæg container 32 uger sommerhus
Tillæg container 26 uger sommerhus 14-dages
Nedgravede beholdere, pris pr. tømning:
3 m³ restaffald - ekstra tømning
3 m³ restaffald - hver 1. uge
3 m³ restaffald - hver 2. uge
3 m³ restaffald - hver 3. uge
3 m³ restaffald - hver 4. uge
5 m³ restaffald - ekstra tømning
5 m³ restaffald - hver 1. uge

2019
40,00 kr.

41,00 kr.
15,00 kr.

100,00 kr.

110,00 kr.

25,00 kr.
103,00 kr.
175,00 kr.

30,00 kr.
50,00 kr.
150,00 kr.
175,00 kr.

2.369,00 kr.
1.475,00 kr.
1.236,00 kr.
1.219,00 kr.
750,00 kr.
610,00 kr.

438,00 kr.
Udgår
Udgår
Udgår
Udgår
Udgår
Udgår

522,00 kr.

431,00 kr.
22.427,00 kr.
11.214,00 kr.
7.332,00 kr.
5.175,00 kr.

710,00 kr.

598,00 kr.
31.072,00 kr.

5 m³ restaffald - hver 2. uge

15.536,00 kr.

5 m³ restaffald - hver 3. uge

10.158,00 kr.

5 m³ restaffald - hver 4. uge

7.170,00 kr.

Nedgravet beholder
Årlig leje af nedgravet beholder
Foringsposer
Andel i nedgravet beholder til restaffald pr. husstand pr. år
Der skal minimum være 18 husstande om en nedgravet beholder. Hvis
der er færre end 18 husstande til en nedgravet beholder til
genanvendelse, kan husstandene betale de manglende andele.

Note til containere: I praksis kan containerne variere med op til 10% i størrelsen.

5.000,00 kr.

4.000,00 kr.
64,00 kr.
750,00 kr.
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Storaffald og genbrug:
Helårshuse og sommerhuse
Helårshuse
Sommerhuse
(Samlet gebyr for genbrugspladser, bobler, genbrugscontainere)
Husstandsindsamling af genbrugsmaterialer
Beholdere til genbrugsmaterialer er indeholdt i genbrugsgebyret til
helårshuse
Afhentning og behandling af genbrugsmaterialer, er indeholdt i
genbrugsgebyret til helårshuse

2019

1.377,00 kr.
1.577,00 kr.
1.377,00 kr.
200,00 kr.

Grundgebyr for erhvervsaffald
(Gebyret dækker de faste omkostninger til opretholdelse af
Modtagerstation Vendsyssel, betaling til staten for regulativ database
og affaldssystem, samt den kommunale administration af ordningerne.
Stort set alle virksomheder skal betale grundgebyret)

375,00 kr.

Vester Thirup
Ren jord pr. m3
Lettere forurenet jord pr. m3

25,00 kr.
70,00 kr.

Ny fraktionsopdelte affaldscontainere
Ombytning til ny affaldscontainer, oktober - december 2018
Rottebekæmpelse

gratis

udgår

0,036 o/oo af
ejendomsværdien

0,036 o/oo af
ejendomsværdien

Efter regning

Efter regning

2.149,00 kr.
100,00 kr.

2.156,00 kr.
100,00 kr.

1,00 kr. pr. m2 pr. dag
115,00 kr. pr. m2 pr. år
330,00 kr. pr. måned

1,00 kr. pr. m2 pr. dag
115,00 kr. pr. m2 pr. år
330,00 kr. pr. måned

275,00 kr. pr. dag
440,00 kr. pr. dag

275,00 kr. pr. dag
440,00 kr. pr. dag

6.100,00 kr.

6.100,00 kr.

100,00 kr. pr. ejendom

100,00 kr. pr. ejendom

Muldvarpebekæmpelse
Badehusafgift:
Venteliste badehuse
Leje af offentlige arealer:
Leje af vejareal
Udeservering/vareudstilling
Torvehandel 1-6 gang ugentligt
Lejlighedsudlejning ved arrangementer:
Stadeplads
Busstadeplads, Sct Olai Plads, Hjørring
Servicetavler:
sort/hvid vejvisning til private forretninger mv.
Områdeklassificering:
Gebyr for administration af jordflytning

325,00 kr.

Note til containere: I praksis kan containerne variere med op til 10% i størrelsen.

