HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2020 - 2023
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Takstområde

2019

2020

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

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

1.529,00 kr.
1.743,00 kr.
2.340,00 kr.
3.120,00 kr.
4.461,00 kr.
5.027,00 kr.

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

980,00 kr.
1.299,00 kr.
1.849,00 kr.
2.867,00 kr.
3.358,00 kr.
980,00 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

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

764,00 kr.
980,00 kr.
1.182,00 kr.
1.550,00 kr.
2.309,00 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

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

941,00 kr.
1.090,00 kr.
1.426,00 kr.
1.998,00 kr.
2.805,00 kr.
3.094,00 kr.

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

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

390,00 kr.
43,00 kr.
46,00 kr.
52,00 kr.
65,00 kr.
87,00 kr.
98,00 kr.

Erstatning og rengøring af containere:
Udbringning/ hjemtagning af containere
Rengøring af meget beskidt container ved hjemtagning

287,00 kr.
150,00 kr.

296,00 kr.
200,00 kr.
Gældende dagspris excl.
udbringning

14 dages tømning (årligt gebyr):
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

Erstatning af containere

Gældende dagspris

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

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2020 - 2023
Takstblad 2020 - Teknik- og Miljøudvalget

Takstområde

2019

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
Førstegangs fejlsortering - takst som tilsvarende restaffaldscontainer
eller nærmeste større container.
Tillæg for tømning af affaldsbeholder med støvende indhold
Specialafhentning m.v.:
Speciel tømning tillæg pr. år

2020
41,00 kr.
15,00 kr.

42,00 kr.
15,00 kr.

110,00 kr.

60,00 kr.

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

30,00 kr.
75,00 kr.
155,00 kr.

175,00 kr.

175,00 kr.

438,00 kr.

450,00 kr.

Nedgravede beholdere, pris pr. tømning:
2,5 m³ restaffald - ekstra tømning
2,5 m³ restaffald - hver 1. uge
2,5 m³ restaffald - hver 2. uge
2,5 m³ restaffald - hver 3. uge
2,5 m³ restaffald - hver 4. uge

383,00 kr.
19.906,00 kr.
9.953,00 kr.
6.508,00 kr.
4.594,00 kr.

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

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

413,00 kr.
21.489,00 kr.
10.744,00 kr.
7.025,00 kr.
4.959,00 kr.

5 m³ restaffald - ekstra tømning
5 m³ restaffald - hver 1. uge

598,00 kr.
31.072,00 kr.

568,00 kr.
29.533,00 kr.

5 m³ restaffald - hver 2. uge

15.536,00 kr.

14.766,00 kr.

5 m³ restaffald - hver 3. uge

10.158,00 kr.

9.655,00 kr.

5 m³ restaffald - hver 4. uge

7.170,00 kr.

6.815,00 kr.

4.000,00 kr.
64,00 kr.
750,00 kr.

4.400,00 kr.
Udgår
750,00 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.
Pr. andel i nedgravet container erhverv - restaffald

1.000,00 kr.

Kommunale institutioner
Papir - 140L tømning hver 4. uge
Papir - 240L tømning hver 4. uge
Papir - 400L tømning hver 4. uge
Papir - 660L tømning hver 4. uge

228,00 kr.
234,00 kr.
246,00 kr.
252,00 kr.

Plast/Metal - 140L tømning hver 4. uge

330,00 kr.

Note til containere: I praksis kan containerne variere med op til 10% i størrelsen.
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Plast/Metal - 240L tømning hver 4. uge
Plast/Metal - 400L tømning hver 4. uge
Plast/Metal - 400L tømning hver 4. uge

402,00 kr.
504,00 kr.
714,00 kr.

Mad - 140L tømning hver 2. uge
Mad - 240L tømning hver 2. uge
Mad - 400L tømning hver 2. uge

708,00 kr.
900,00 kr.
1.140,00 kr.

Nedgravede beholdere
2,5 m³ plast/metal
2,5 m³ papir
3 m³ plast/metal
3 m³ papir
5 m³ plast/metal
5 m³ papir

Storaffald og genbrug:
Helårshuse og sommerhuse
Helårshuse
Sommerhuse
(Samlet gebyr for genbrugspladser, bobler, genbrugscontainere)
Husstandsindsamling af genbrugsmaterialer

2020

329,00 kr.
146,00 kr.
350,00 kr.
131,00 kr.
433,00 kr.
68,00 kr.

1.577,00 kr.
1.377,00 kr.

1.700,00 kr.
1.450,00 kr.

200,00 kr.

250,00 kr.

325,00 kr.

Udgår

Afhentning og behandling af genbrugsmaterialer samt beholdere, er
indeholdt i genbrugsgebyret til helårshuse
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)

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

