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Adgang til genbrugspladser i Business Region Aarhus
Baggrund
De 12 østjyske kommuner i Business Region Aarhus er i henvendelse fra Dansk Byggeri af
18. november 2015 blevet anmodet om, at der indføres ens regler for virksomhedernes adgang til genbrugspladser og at pladserne i så vid udstrækning som muligt har åbent i tidsrummet kl. 6.30-17.30 - og gerne døgnet rundt. Dertil anbefaler Dansk Byggeri samtidig, at
der indføres en ensartet og fælles betalingsmodel.
Reno Djurs’ nuværende model
Reno Djurs’ nuværende model for virksomheders brug af genbrugsstationer har siden 2013
bestået af en kombinationsmodel, hvor virksomheder tilbydes at benytte genbrugsstationer ved 1) en abonnementsordning, 2) en vægtordning eller 3) begge dele:
Abonnementsordning:
- Abonnementsordningen retter sig mod virksomheder med mindre mængder affald
- Virksomheder med abonnement kan benytte alle Reno Djurs’ genbrugsstationer
- Abonnementsordningen har en årlig mængdebegrænsning på 2 tons affald (herunder
max 50 kg farligt affald). Virksomheder med større mængder henvises til vægtordningen
- Abonnementsordningens øvrige adgangsbegrænsninger er identiske med affaldsbekendtgørelsens kriterier (dvs. køretøj på max 3500 kg plus trailer)
- For deltagelse i ordningen betaler virksomheder et årligt enhedsgebyr, som er identisk
med husholdningers tilsvarende gebyr (pt. 610 kr. ekskl. moms)
- Deltagelse i ordningen dokumenteres via en vignet i køretøjets forrude
Vægtordning:
- Vægtordningen retter sig mod virksomheder, som har behov for bortskaffelse af større
mængder affald, end hvad der er muligt via abonnementsordningen.
- Vægtmodellen kan alene benyttes på anlægget i Glatved.
- Der er alene mængdebegrænsning på farligt affald (max 200 kg farligt affald pr. virksomhed pr. år)1.
- Der anvendes et enhedsgebyr pr. tons leveret affald, som er identisk med gebyret for
aflevering af affald til sortering i Glatved (pt. 825 kr./ton ekskl. moms).
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Mængdebegrænsningen er fastsat i affaldsbekendtgørelsen

Reno Djurs’ model bygger på en pragmatisk tilgang til, hvorledes det grundlæggende formål med genbrugsstationerne bedst tilfredsstilles: At give borgere og virksomheder en let,
ubureaukratisk og billig mulighed for at komme miljømæssigt korrekt af med mindre
mængder affald.
Model for virksomheders adgang til genbrugspladser i Østjylland
De 10 affaldsoperatører i de 12 Business Region Aarhus har i fællesskab drøftet og nedsat
en arbejdsgruppe med repræsentanter fra 5 kommuner. Arbejdsgruppen har udarbejdet nedenstående model for adgang til genbrugspladser i Østjylland.
Til hvert af modellens punkter har administrationen anført bemærkninger i kursiv:
•

Alle 10 affaldsoperatører vil fremadrettet tilbyde adgang til genbrugspladserne for virksomheder uden abonnement.
Ingen bemærkninger.

•

Som udgangspunkt tilbydes adgang i de nuværende åbningstider, da ønsket om adgang i tidsrummet kl. 7-18 kan imødekommes jævnt ud over regionen.
Ingen bemærkninger.

•

Der afregnes via en sms-baseret løsning, som indkøbes i fællesskab mellem de deltagende affaldsoperatører. Anskaffelsesprisen er ca. 200.000 kr. og den årlige drift ca.
20.000 kr.
En konkret løsningsmodel og omkostningsfordeling er endnu ikke nærmere fastlagt eller
beskrevet. Administrationen er bekendt med flere løsninger på markedet, som vil kunne
etableres i samarbejdsregi.

•

Taksten for et besøg fastsættes af hver enkelt affaldsoperatør. Det betyder, at taksten
kan variere fra kommune til kommune. Vejledende pris vil være omkring 175 kr. ekskl.
moms pr. besøg for erhvervskøretøj under 3500 kg. + evt. trailer.
På et gennemsnitligt besøg på Reno Djurs’ genbrugsstationer afleveres der knapt 100 kg
affald, der svarer til et omkostningstræk på ca. 65 kr. (ekskl. moms). Erfaringsmæssigt
afleverer virksomheder affald, der er 2-3 gange mere omkostningstungt end ”gennemsnitsaffald”. På grundlag heraf vil fastsættelse af en pris på 175 kr. (ekskl. moms) pr. besøg på
Reno Djurs’ genbrugsstationer kunne begrundes ud fra et kostægthedsprincip.
I parentes skal det dog bemærkes, at undersøgelser viser, at der i betaling pr. besøg-ordninger afleveres relativt mere affald pr. besøg.

•

Farligt affald større end 10 kg afregnes særskilt ligesom, der for asbest- og PCB-holdigt
affald henvises til udvalgte pladser, og der afregnes særskilt herfor.
Reno Djurs’ genbrugsstationer er ikke indrettet til, at farligt affald kan vejes/afregnes
særskilt i forhold til faktisk afleveret mængde. I forventning om, at kun et meget lille antal virksomheder vil efterspørge en klippekortsordning, vil en ”vægtordning” for farligt affald nødvendiggøre et teknisk/administrativt set-up, som administrationen vurderer
som uproportionalt. Samtidig bemærkes det, at lovgivningen fastsætter en max.-grænse
for aflevering af farligt affald på 200 kg pr. virksomhed pr. år. Det anbefales derfor, at
virksomheder ved brug af klippekortsordningen begrænses til aflevering af 10 kg farligt
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affald, idet der ved større mængder farligt affald henvises til abonnements- eller vægtordningen.
•

De 10 affaldsoperatører vedligeholder et Google-map, med oplysning om genbrugspladsernes åbningstider, priser og affaldsfraktioner. Kortet er tilgængeligt på kommunernes og Business Region Aarhus’ hjemmeside.
Ingen bemærkninger

Reno Djurs’ bemærkninger i øvrigt
Reno Djurs har ikke modtaget ønsker fra virksomheder om at kunne betale pr. besøg. Det
skyldes antageligt, at Reno Djurs’ gebyr på 610 kr. (ekskl. moms) pr. år for en virksomheds
deltagelse i abonnementsordningen er meget lavt. Reno Djurs’ ordning kan også benyttes
af virksomheder, som ikke er hjemmehørende på Djursland.
Virksomheder kan allerede i dag benytte vægt-ordningen i Glatved. Da der blev afleveret
mindre end 1 ton affald i denne ordning i 2016, må det konkluderes, at ordningen ikke er efterspurgt.
Administrationen vurderer på den baggrund, at der vil være et begrænset efterspørgsel på
benyttelse af klippekort ved brug af Reno Djurs’ genbrugsstationer. Det skal imidlertid ikke
være begrænsende faktor for at udvide ordningen med ”klippekort”.
Administrationen bemærker i øvrigt, at kontrollen med de besøgende virksomheders betaling i den beskrevne model bliver mere ressourcekrævende. I abonnementsordningen kan
pladsmanden på afstand se, om et køretøj fra en virksomhed har en vignet i forruden,
mens der i betaling pr. besøg-ordningen skal foretages kontrol af den besøgendes SMS-betaling.
Økonomi
Det er et grundlæggende princip i det danske affaldssystem, at forureneren betaler. Det
betyder, at virksomhederne skal betale for den adgang, som de har til genbrugspladser.
Som anført oven for vil fastsættelse af en pris på 175 kr. (ekskl. moms) pr. besøg på Reno
Djurs’ genbrugsstationer kunne begrundes ud fra et kostægthedsprincip.
Reno Djurs’ etablerings- og driftsomkostninger til en sms-baseret løsning er endnu ukendt,
men antages at udgøre et relativt beskedent beløb. Disse omkostninger vil kunne afholdes
over genbrugsstationernes nuværende driftsbudget.
Eftersom der forventes et beskedent antal brugere af klippekortsordningen, forventes det
ikke, at ordningens brugere kan finansiere sms-løsningens etablerings- og driftsomkostninger.
”Myndighedspakke”
Den nye ordnings gebyr- og regulativbestemmelser kræver interessenternes godkendelse.
Tidshorisont for implementering
Sagen er planlagt til drøftelse i kredsen af affaldsoperatører i løbet af efteråret 2017.
Implementeringen vil herefter i hovedtræk bestå af:
• køb og opsætning af SMS-løsning
• organisering af udbygning og vedligeholdelse af Google-map-løsning
• udarbejdelse af fordelingsnøgle for hhv. anskaffelses- og driftsomkostning
• lokal takstfastsættelse og lokal organisering af løsningen på genbrugspladserne
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•

uddannelse af pladsmænd

Implementeringen forventes at tage 6-12 måneder.
Tilbuddet evalueres efter et år med inddragelse af de 10 affaldsoperatører og Dansk Byggeri.
Øvrige bemærkninger
Blot for god ordens skyld skal det bemærkes, at
-

Forsyningsstrategiens2 forslag om, at virksomheder ikke skal kunne benytte kommunale genbrugsstationer, fortsat er uafklaret

-

Dansk Byggeri har over for Dansk Affaldsforening tilkendegivet ønske om, at virksomheders adgang til og betaling for benyttelse af genbrugsstationer bør ske via nummerpladegenkendelse.
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Forsyningsstrategiens boks 19: ”Derudover skal alle virksomheder fremover indgå aftale med en privat affaldsvirksomhed om håndtering af alt affald.”

4

