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Selvbetjente åbningstider på genbrugsstationerne 
 

Administrationen har undersøgt mulighederne for at indføre ”selvbetjente” åbningstider 
uden for genbrugsstationernes normalt bemandede åbningstider. Inspirationen kommer 
fra affaldsselskabet KARA/NOVEREN med hjemsted i Roskilde, som har indført døgn-
åbent på 4 af selskabets 14 genbrugspladser. 
 
Indledningsvis ønsker administrationen at bemærke, at muligheden for selvbetjente åb-
ningstider ikke betragtes som et middel til at reducere personale; men udelukkende som 
et middel til at øge graden af service på grundlag af et relativt begrænset ressourcefor-
brug. 
 
Hvordan virker det for brugeren? 
Udgangspunktet er, at borgere/virksomheder, som ønsker at benytte en genbrugssta-
tion uden for bemandet åbningstid, på forhånd skal være tilmeldt denne mulighed på 
selskabets hjemmeside (navn, adresse, mobilnummer). Det skal i parentes bemærkes, at 
virksomheder, der i dag ønsker at benytte genbrugsstationerne, i forvejen aktivt skal til-
melde sig. 
 
Den/de genbrugsstation(er), der tilbyder selvbetjent åbningstid, er indrettet med en 
elektrisk skydeport, som kan åbnes ved at ringe til den fra en mobiltelefon, som på for-
hånd er registreret til denne brug. Brugerens mobiltelefonnummer, som skal angives ved 
tilmelding, er således brugerens ”nøgle” til adgang.  
 
Ved adgang registreres køretøjets nummerplade automatisk via kamera. Via automatisk 
adgang til Centralregistret for Motorkøretøjer (CRM) kan køretøjets ejer altid identifice-
res.  
 
Genbrugsstationen er indrettet med automatisk lys samt kameraovervågning og nødte-
lefon.   
 
Genbrugsstationen ikke er bemandet i den selvbetjente åbningstid; men derimod over-
våget via en række lysfølsomme kameraer. Denne overvågning bidrager ifølge 
KARA/NOVERENs erfaringer til, at graden af uhensigtsmæssig adfærd blandt brugerne 
er begrænset.  
 
Efter besøget skal brugeren lukke porten via sin mobiltelefon.  
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Genbrugsstationen kan stort set benyttes på samme måde som i normal åbningstid; dog 
er det ikke muligt at aflevere farligt affald.  
 
Tekniske forudsætninger 
Indretning af genbrugsstation(er) med selvbetjent åbningstid kræver et teknisk såvel 
som administrativt set-up. 

 

• Administrativt adgangssystem 
• Elektrisk, telefonbetjent skydeport 
• Kameraovervågning (herunder nummerpladegenkendelse) med dataoverførsel/-

lagring 
• Dataadgang til CRM 
• Automatisk styring af lys på genbrugsstationen 
• Nødtelefon 
• Skilte og hjemmeside 

• System til sikring af erhvervsbetaling.   
 

På omstående side foreligger en oversigt over anlægs- såvel som driftsøkonomi ved ind-
retning af en eller flere selvbetjeningsløsninger. Oversigten indeholder 3 scenarier: 
 
• Én genbrugsstation (fx Feldballe) 
• Fire genbrugsstationer (fx de fire store genbrugsstationer i Grenaa, Ebeltoft, Horn-

slet og Drammelstrup) 
• Ni genbrugsstationer (alle genbrugsstationerne på Djursland) 
 
Den ekstra anlægsomkostning ved at indrette den kommende genbrugsstation ved 
Feldballe med selvbetjening er ca. 200.000 kr.1, mens ekstra driftsomkostninger kan op-
gøres til ca. ca. 40.000 kr. pr. år.  
 
Den ekstra anlægsomkostning ved at indrette alle 9 genbrugsstationer med selvbetje-
ning er ca. 1,7 mio. kr., mens ekstra driftsomkostninger kan opgøres til ca. ca. 100.000 kr. 
pr. år. 
 
Anlægsomkostningerne pr. genbrugsstation er de samme uanset antallet af selvbetje-
ningsløsninger (der kan ikke spares komponenter), mens de administrative omkostnin-
ger derimod reduceres forholdsmæssigt, jo flere genbrugsstationer, der er med.   
 
Fordele og ulemper 
Den største fordel er den servicegevinst, genbrugsstationens brugere vil opleve som kon-
sekvens af øgede og fleksible åbningstider.  
 
Den største ulempe er risikoen for uhensigtsmæssig håndtering/sortering af affald, når 
brugerne afskæres fra muligheden for at blive vejledt af pladspersonalet.  
 
Spørgsmålet om selvbetjening er derfor et dilemma mellem på den ene side ønsket om 
service/fleksibilitet og på den anden side ønsket om kontakt mellem pladsmand/kunde 
med henblik på bedst mulig affaldshåndtering.  
 
 

                                                      
1
  I Feldballe-eksemplet kan der ses bort fra ekstraomkostninger til en port, da en sådan skal er-
hverves under alle omstændigheder.  
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      Feldballe Feldballe Feldballe Feldballe         De 4 store De 4 store De 4 store De 4 store     Alle 9Alle 9Alle 9Alle 9    

   Total   Total   Pr. station   Total   Pr. station  

Administrative etableringsomkostningerAdministrative etableringsomkostningerAdministrative etableringsomkostningerAdministrative etableringsomkostninger                                            

Opkobling til CMR         30.000          30.000             7.500          30.000              3.333  

Adgangsstyring licens         40.000          40.000           10.000          40.000             4.444  

Kobling til udbyder          15.000           15.000              3.750           15.000              1.667  

Administrationsprogram SMS-adgang          16.000           16.000            4.000           16.000               1.778  

Engangslicenser nummerpladegenkendelse            2.500             2.500                 625             2.500                 278  

I altI altI altI alt                            103.500 103.500 103.500 103.500                             103.500 103.500 103.500 103.500                                         25.875 25.875 25.875 25.875                             103.500 103.500 103.500 103.500                                             11.500 11.500 11.500 11.500     

                        -                        -    

AnlægsinvesteringAnlægsinvesteringAnlægsinvesteringAnlægsinvestering                          -                        -    

Port         58.000         232.000          58.000         522.000          58.000  

Styreboks til port for SMS-adgangshåndtering          10.000          40.000           10.000          90.000           10.000  

Bortskaffelse af jord og retablering af belægning          15.000          60.000           15.000         135.000           15.000  

Automatisk tænd/sluk af lys            5.000          20.000             5.000          45.000             5.000  

5 stk. stationær overvågning kamera (m. varme/lys)          51.000        204.000           51.000        459.000           51.000  

Licenser til kamera mv.          10.000          40.000           10.000          90.000           10.000  

Nummerpladekamera + beskyttelseskasse          22.800           91.200           22.800         205.200           22.800  

Kabling mellem kamera, lokal-PC og internet          10.000          40.000           10.000          90.000           10.000  

I altI altI altI alt                                181.800 181.800 181.800 181.800                             727.200 727.200 727.200 727.200                                 181.800 181.800 181.800 181.800                 1.636.200 1.636.200 1.636.200 1.636.200                                 181.800 181.800 181.800 181.800     

            

AdminAdminAdminAdministrativ hhv. istrativ hhv. istrativ hhv. istrativ hhv. anlægsinvestering i altanlægsinvestering i altanlægsinvestering i altanlægsinvestering i alt                            285.300 285.300 285.300 285.300                             830.700 830.700 830.700 830.700                                 207.675 207.675 207.675 207.675                     1.739.700 1.739.700 1.739.700 1.739.700                                 193.300 193.300 193.300 193.300     

            

DriftsomkostningerDriftsomkostningerDriftsomkostningerDriftsomkostninger              

Opslag på CMR (i øjeblikket gratis)                   -                      -                      -                      -                      -    

Serverlicens           41.000          69.000            17.250        104.000             11.556  

DriftsoDriftsoDriftsoDriftsomkostningermkostningermkostningermkostninger    (pr. å(pr. å(pr. å(pr. å, i alt, i alt, i alt, i alt                                    41.000 41.000 41.000 41.000                                     69.000 69.000 69.000 69.000                                         17.250 17.250 17.250 17.250                             104.000 104.000 104.000 104.000                                             11.556 11.556 11.556 11.556     

            

 


