
 

 

 

 
 

 

 

 

Virksomheders brug af genbrugsstationer   
 

Problemerne med det nuværende regelsætProblemerne med det nuværende regelsætProblemerne med det nuværende regelsætProblemerne med det nuværende regelsæt    

• Tilmeldeordningen for virksomheder forudsætter to særskilte ydelses- og betalingsrelationer med hvert sit 
administrative system: Et system for husstande (kollektiv rådighed og betaling) hhv. et system for virksom-
heder (individuel rådighed og betaling). Resultatet er et omkostningstungt bureaukrati. 

• Omkostningerne, som er forbundet med virksomhedernes individuelle rådighed og betaling, skal i medfør af 
kostægthedsprincippet lægges hos virksomhederne. Dette medfører forhøjede priser, som svækker incita-
mentet til at tilmelde sig. Med færre tilmeldte erhverv vil de bureaukratiske enhedsomkostninger vokse, 
hvorved grunden er lagt til en økonomisk dødsspiral, som desværre er en realitet.  

• Med tilmeldte virksomheders ret til at levere ubegrænsede affaldsmængder vil ulighed kun kunne imødegås 
med komplicerede vægt- og betalingssystemer, som er vanskelige at integrere på genbrugspladserne. Dette 
indebærer massive omkostninger, der ikke er proportionale med antallet af tilmeldte virksomheder.  

• Ønsket om, at virksomheder skal have en enkel og billig mulighed for korrekt at kunne bortskaffe ”slatter” 
udhules af den omtalte økonomiske dødsspiral.  

• ”Dødsspiralen” resulterer i, at erhvervsaffald i betydeligt omfang sløres som privat affald. Herved flyttes 
omkostningen fra virksomhedernes frivillige betaling til husholdningernes obligatoriske betaling. En ordning, 
som understøtter en sådan effekt, strider mod affaldsreformens mål om at eliminere krydssubsidiering mel-
lem erhverv og husholdninger. 

• Hensigten om at opnå landsdækkende ensartethed på genbrugspladserne er ikke opnået med de nuværende 
regler. 

 
Reno Reno Reno Reno DjursDjursDjursDjurs----konceptet (2000konceptet (2000konceptet (2000konceptet (2000----2009)2009)2009)2009)    
Reno Djurs I/S ejer og driver 10 genbrugsstationer på Djursland, som er til rådighed for 36.000 husholdninger, 
14.000 sommerhuse og 10.000 virksomheder (hvoraf 1.300 er tilmeldt ordningen). I perioden 2000-2009 funge-
rede genbrugsstationerne særdeles hensigtsmæssigt under et fælles og helhedsorienteret koncept: 
 

• Genbrugsstationerne kan benyttes i et omfang svarende til en privat husstand. 

• Der kan afleveres op til 50 kg farligt affald om året. 

• Der kan afleveres op til 2 tons affald i alt om året. 

• Der er adgang for biler op til 3.500 kg med trailer.  
 
Enhedsgebyret for den beskrevne ydelse var i 2009 fastsat til 660 kr./enhed (excl. moms) for alle brugergrupper. 
Gebyret var beregnet på grundlag af en samlet budgetteret omkostning på 35,3 mio. kr., som var lige fordelt på 
53.000 enheder.  
 
Formålet med konceptet var at give virksomheder en let, ubureaukratisk og billig mulighed for at komme miljø-
mæssigt korrekt af med affald. Ordningen tilfredsstillede hvile-i-sig-selv-princippet, lighedsprincippet såvel som 
forureneren-betaler-princippet. Ordningen byggede på den grundlæggende antagelse, at et lavt gebyr kan be-
grunde en kollektiv infrastruktur, som bygger på lighed og ensartethed i ydelse såvel som betaling, samt at alle 
brugere må antages at have gavn af ydelsen 
    
UdfordringenUdfordringenUdfordringenUdfordringen    
Udfordringen er at finde en hensigtsmæssig balance mellem på den ene side 2011-forligskredsens intention om 
”betaling efter brug” og de heraf følgende bureaukratiske udfordringer, og på den anden side Reno Djurs’ gode 
erfaringer med et enstrenget, kollektivt system, som er enkelt, billigt og ubureaukratisk, og som i al væsentlig-
hed opfattes som legitimt af brugerne.    
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LøsningenLøsningenLøsningenLøsningen    

• Det bør være et grundlæggende formål med ordningen, at virksomheder gives en let, ubureaukratisk og billig 
mulighed for at komme miljømæssigt korrekt af med affald. Da der allerede findes velfungerende systemer 
for virksomheders store, ensartede affaldsstrømme, bør det indgå som forudsætning i en ordning, at den 
enkelte virksomheds aflevering på genbrugsstationerne kan begrænses (af hensyn til lighed og proportiona-
litet og som værn mod ”dødsspiralen”).  

• Det bør være en generel (grundejer)forpligtelse for virksomheder (som det er for husholdninger) at bidrage 
økonomisk til et billigt og ubureaukratisk basisaffaldssystem, som inkluderer begrænset brug af genbrugs-
pladser. Et ”basisgebyr” skal ses i sammenhæng med, at det i forvejen er obligatorisk for virksomheder at 
betale administrationsgebyr til en række aktiviteter på affaldsområdet.  

• Det bør erkendes, at den snævre regelstyring fra Christiansborg ikke er lykkedes. Lad i stedet kommunerne 
selv fastlægge ydelses- og betalingssystemer, som selvfølgelig skal opfylde de generelle forvaltningsretlige 
principper, men som også skal kunne legitimeres, forklares og forstås lokalt (i overensstemmelse med fx er-
hvervsstruktur, virksomhedstyper, karakter af genbrugspladser m.v.)  

 
 
Reno Djurs I/S  
31. juli 2012 


