Ændring af HBjords modtagekriterier og nye takster fra 18. oktober 2021.
Kære kunder hos HBjord
HBjord lukker midlertidigt for indgåelse af nye aftaler på ren jord samt for forhøjelse eller
forlængelse af eksisterende aftaler på ren jord.
Dette har virkning fra 18. oktober 2021.
Årsagen til stoppet er, at HBjord i det seneste halve år, har modtaget væsentlig mere jord,
end der er kapacitet til, hvilket har medført øgede omkostninger, ventetider og kødannelse på
Roskildevej.
Eksisterende aftaler på ren jord vil ikke blive berørt af stoppet, dog kan de ikke forhøjes eller
forlænges.
Der forventes at åbne op igen for modtagelse af ren jord til foråret 2022.
Ren jord, der er anmeldt er til anvisningsmyndigheden (kommunerne) senest den 15. oktober
2021 vil blive behandlet og godkendt, hvis de overholder HBjords vilkår.
Modtagelse af lettere forurenet jord bliver ikke berørt af denne beslutning. Eksisterende aftaler
fortsætter, kan forøges og forlænges, og der kan indgås nye aftaler.
Der kommer en prisstigning fra den 18. oktober 2021, som gælder for indgåelse af nye aftaler
og for forhøjelse eller forlængelse af eksisterende aftaler.
Takststigning fra 18. oktober 2021
På baggrund af øgede omkostninger i det samlede projekt Hyldager Bakker, bliver Albertslund
Kommune nødsaget til igen at ændre på jordtaksterne, da omkostningerne til etablering af
støjdæmpningen og indtægterne samlet skal ende i et nul.
Det kan ikke udelukkes, at der senere kan komme yderligere justeringer af prisen.
Taksterne hæves derfor fra den 18. oktober 2021 til:
Ren jord
Lettere forurenet jord

65 kr. pr. ton ekskl. moms
90 kr. pr. ton ekskl. moms

Vådjordstillægget er fortsat på 37 kr. pr. ton ekskl. moms.
Som skrevet ovenfor gælder takststigningen for alle nye aftaler på lettere forurenet jord fra
den 18. oktober 2021.
Endvidere gælder der for de eksisterende aftaler på lettere forurenet jord, at hvis mængden
skal forhøjes eller forlænges, bliver det til de nye takster.
Eksisterende aftaler på ren jord afregnes efter den aftalte pris, men kan ikke forlænges eller
forøges.
Når der igen åbnes op for indgåelse af nye aftaler på ren jord, vil takststigningen på ren jord
være gældende.
Vi ser frem til fortsat at modtage jord fra jer.

