
    

 

Aalborg Forsyning 

Stigsborg Brygge 5 

9400 Nørresundby www.aalborgforsyning.dk 

Boligkunder (inkl. moms) ved Aalborg Kloak A/S 

Januar 2021 
 

Takster  

Abonnement pr. spildevandsførende stik 780,31 kr. 

Vandafledningsbidrag, pr. m3 30,18 kr. 

 

Sådan er taksterne sammensat  

Abonnement 624,25 kr. 

Moms 156,06 kr. 

I alt 780,31 kr. 

  

Vandafledningsbidrag 24,14 kr. 

Moms 6,04 kr. 

I alt 30,18 kr. 

 

Tilslutning  

Lovfastsat standardtilslutningsbidrag pr. boligenhed/pr. påbegyndt 800 m2 

grundareal for erhvervsejendomme udgør 

64.687,50 kr. 

 

Øvrige ydelser  

Tømning af bundfældningstanke mv.  

- Tømning af bundfældningstanke, herunder septiktanke mv.  

- Bundfældningstank(e) pr. ejendom, tømning af 1 bundfældningstank på  

  max. 4,4 m3, pr. år 

531,25 kr. 

- Ud over 1 bundfældningstank pr. ejendom, tømning pr. bundfældnings tanke på  

  max. 4,4 m3, pr. år 

375 kr. 

- Bundfældningstank(e) pr. ejendom, tømning af 1 bundfældningstank på   

  4,5 m3 til 7,9 m3, pr. år 

1.062,5 kr. 

- Bundfældningstank(e) pr. ejendom, tømning af 1 bundfældningstank på  

  8 m3, pr. år 

1.593,75 kr. 

(Tømningen foretages hvert år)  

  

- Ekstra årlig tømning rekvireret af kunden  

- Bundfældningstank(e) pr. ejendom, tømning af 1 bundfældningstank på  

  max. 4,4 m3, pr. år 

531,25 kr. 

- Ud over 1 bundfældningstank pr. ejendom, tømning pr. bundfældningstanke på  

  max 4,4 m3, pr. år pr. gang 

375 kr. 
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- Bundfældningstank(e) pr. ejendom, tømning af 1 bundfældningstank på 4,5 m3  

  til 7,9 m3, pr. år 

1.062,5 kr. 

- Bundfældningstank(e) pr. ejendom, tømning af 1 bundfældningstank på 8 m3  

  til 12 m3, pr. år 

1.593,75 kr. 

(Tømningstidspunktet fastsættes ved aftaleindgåelsen)  

  

- Forgæves kørsel pr. gang 593,75 kr. 

  

Påmindelse af tømning  

- Elektronisk påmindelse 2-3 dage før tømning, SMS eller e-mail, pr. påmindelse 106,25 kr. 

- Påmindelse 2-3 dage før tømning via opringning eller brev, pr. påmindelse 175,00 kr. 

  

Samletanke  

Udlejning af samletanke 6 m3 til placering på terræn   

- Spildevandsfremføring og fundament 23.750,00 kr. 

- Leje af samletank, pumpe mv. pr. år 16.250,00 kr. 

Tømning af samletank (Rekvireres af kunden og betales direkte til entreprenøren)   

  

Udlejning af samletanke 6 m3 til nedgravning  

- Spildevandsfremføring, fundament og bortskaffelse efter endt brug  43.750,00 kr. 

- Leje af samletank mv. pr. år 15.625,00 kr. 

Tømning af samletanke (Rekvireres af kunden og betales direkte til entreprenøren)  

 

 

 


