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Undersøgelse af forbedrede modeller for virksomheders adgang til genbrugs-

pladser i Business Region Aarhus 

 
De tolv kommuner i Business Region Aarhus har tilsammen 46 genbrugspladser, som 
kan benyttes til virksomheders bortskaffelse af affald. Hver kommune er i kraft af af-
faldsbekendtgørelsen forpligtet til at tilbyde virksomheder at anvende en genbrugs-
plads til bortskaffelse af erhvervsaffald.  
 
Af de tolv kommuner er 4 kommuners affaldsløsning håndteret af to § 60 selskaber. 
Der er således 10 affaldsoperatører i regionen. 
 
Det er et grundlæggende princip bag affaldssystemet i Danmark at ”Forurener betaler”. 
Det betyder, at den omkostning, som medføres af virksomheders benyttelse af gen-
brugspladser skal finansieres af virksomhederne. Sker det ikke, vil der forekomme 
krydssubsidiering fra husholdningskunder til erhvervskunder.  
 
Betalingsstruktur 

Virksomheders benyttelse af genbrugspladser finansieres af betaling fra virksomhe-
derne. Der er flere mulige betalingsmodeller. En affaldsoperatør kan opkræve et gebyr 
pr. besøg (et såkaldt klippekort), der kan afregnes efter affaldets vægt og type eller der 
kan opkræves et abonnement, som dækker en virksomheds anvendelse af en affalds-
operatørs genbrugspladser for et år. 
 
9 ud af regionens 10 affaldsoperatører har abonnementsordninger og 2 har klippe-
kortsordninger. (1 operatør har både abonnement og klippekort). Virksomhederne kan 
købe abonnementer hos flere affaldsoperatører.  
 
Tilgængelighed 

Åbningstiderne på de 46 pladser i regionen er meget forskellige. Den mindst åbne 
plads tilbyder åbent tirsdag og lørdag fra 10-14. I den anden ende af skalaen er en 
plads åben hver dag fra 7-20. 2 operatører tilbyder adgang til ubemandede pladser 
(biblioteksåbent) 
 
Forbedring af modellen 

Dansk Byggeri har påpeget at deres medlemmers benyttelse af genbrugspladserne 
kunne forbedres og øges, hvis affaldsoperatørerne i Business Region Aarhus kunne 
forbedre modellen for adgang til affaldsoperatørernes genbrugspladser. Forbedringer 
kan både være i forhold til betalingsstruktur og tilgængelighed. 
 
Det vil oftest ikke være rentabelt for en virksomhed at købe abonnementer hos flere af-
faldsoperatører, da meromkostningen ved øget affaldstransport ikke overstiger om-
kostningen ved køb af ekstraabonnementer. 
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Klippekortordningen tilbyder et bedre incitament for virksomhederne til at anvende 
pladser tæt på affaldsproduktionen, da der opkræves pr. besøg. Dog vil det medføre 
en vis styringsomkostning at skulle håndtere 10 forskellige klippekortsordninger. 
Tilgængeligheden knytter sig både til afstanden til pladserne og til åbningstiderne. 
 
Procesplan 

Business Region Aarhus har besluttet at undersøge forskellige modeller, der kan lette 
virksomhedernes adgang til genbrugspladserne i Østjylland. 
 
For at afsøge mulighederne for at forbedre virksomhedernes adgang til genbrugsplad-
serne gennemføres en proces med involvering af affaldsoperatører, myndigheder og 
virksomheder, repræsenteret ved Dansk Byggeri.  
 

14. september 
2016  

Møde med Dansk Byggeri foreløbig afklaring af ambitionsniveau 
 

Oktober Møde med regionale affaldsoperatører – diskussion af mulighe-
der og nedsættelse af arbejdsgruppe.  
 

November -de-
cember 2016 

Arbejdsgruppemøder – opstiller modeller med følgende elemen-
ter 

• Klippekortordning –  

o Individuelle ordninger hos hver affaldsoperatør 

o Fælles adgangssystem - differentierede priser  

o Fælles adgangssystem – harmoniserede priser 

• Mulighed for ”biblioteksåbent” 

• Mulighed for etablering af vægt-løsninger 

• Fælles abonnementsordning til hele BRA. 

 

For hver model beregnes investeringsbehov, afledt drift + takst-
påvirkning. 
 

Januar 2016 Afklarende møde med Dansk Byggeri 
 

Primo 2017 BRA - administrativ og politisk styregruppe. 
 

Første halvår 
2017 

Myndighedsgodkendelser – Evt. takstfastsættelse 
Evt. Fælles udbud blandt affaldsoperatører i ”samordnende sy-
stem” 
 

Andet halvår 
2017 

Implementering  
 

Januar 2018 Ny model igangsættes 
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Kommuner og affaldsoperatører 

Kommune Affaldsoperatør 

Hedensted Hedensted Kommune 

Horsens Horsens Kommune 

Randers Randers Kommune 

Norddjurs RenoDjurs I/S 

Syddjurs   

Odder RenoSyd I/S 

Skanderborg   

Samsø Samsø Kommune 

Silkeborg Silkeborg Forsyning A/S 

Viborg Viborg Kommune 

Aarhus Aarhus Kommune 

Favrskov Favrskov Forsyning A/S 

 
 
 
 
 


