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Udvidelse af genbrugsstationernes åbningstider. Økonomisk 
vurdering 

Formålet med dette notat er at vurdere de økonomiske konsekvenser ved en udvidelse af gen-
brugsstationernes åbningstider.  
 
Genbrugsstationernes åbningstiderGenbrugsstationernes åbningstiderGenbrugsstationernes åbningstiderGenbrugsstationernes åbningstider    
Genbrugsstationerne har alle (undtagen Anholt) åbent tirsdag-fredag kl. 13-18. I weekenderne 
er åbningstiderne differentieret efter pladsernes størrelse/opland, og åbningstiderne er derfor 
enten kl. 9-13, kl. 14-18 eller kl. 9-18. De enkelte pladsers åbningstider er følgende:  
 

Grenaa, Ebeltoft, Drammelstrup:Grenaa, Ebeltoft, Drammelstrup:Grenaa, Ebeltoft, Drammelstrup:Grenaa, Ebeltoft, Drammelstrup:    

tirsdag – fredag  13.00 – 18.00 lørdag – søndag 9.00 – 18.00 

 

Glesborg, Ryomgård, Knebel:Glesborg, Ryomgård, Knebel:Glesborg, Ryomgård, Knebel:Glesborg, Ryomgård, Knebel:    

tirsdag – fredag  13.00 – 18.00 lørdag – søndag 9.00 – 13.00 

 

Tirstrup, Hornslet, Rønde:Tirstrup, Hornslet, Rønde:Tirstrup, Hornslet, Rønde:Tirstrup, Hornslet, Rønde:    

tirsdag – fredag  13.00 – 18.00 lørdag – søndag 14.00 – 18.00 
 
Åbningstiderne er fastsat under hensyntagen til, at husholdningerne er den primære bruger-
gruppe. Med dette udgangspunkt er åbningstiderne fastsat under hensyntagen til, at hushold-
ningerne må antages primært at benytte genbrugsstationerne uden for almindelig arbejdstid 
(dvs. fortrinsvis i weekender og helligdage samt i eftermiddagstimerne på hverdage). Mandag 
er fast lukkedag på alle genbrugsstationerne.  
 
Kommunernes forpligtelseKommunernes forpligtelseKommunernes forpligtelseKommunernes forpligtelse    til at stille genbrugspladser til rådtil at stille genbrugspladser til rådtil at stille genbrugspladser til rådtil at stille genbrugspladser til rådighedighedighedighed    
Kommunerne er forpligtet til at stille genbrugspladser til rådighed for erhverv, jf. affaldsbe-
kendtgørelsen: 
 

§ 39, stk. 1: Kommunalbestyrelsen skal sikre virksomheder i kommunen adgang til 
mindst én genbrugsplads (…). Ordningen giver virksomhederne adgang til gen-
brugspladsen med affald, der i karakter svarer til det, husholdninger har adgang 
med. Der betales for genbrugspladsen efter reglerne i §§ 62-63, hvis tilbuddet be-
nyttes.  
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Der er alene krav om, at virksomheder skal have adgang til mindst én genbrugsplads. Serviceni-
veauet, herunder åbningstider, er et rent kommunalt anliggende, som ikke er reguleret i lovgiv-
ningen.  
 
Som et særligt kuriosum skal det bemærkes, at det ikke er et krav, at kommunerne skal stille 
genbrugspladser til rådighed for husholdninger. 
 
Krav til gebyropkrævning og Krav til gebyropkrævning og Krav til gebyropkrævning og Krav til gebyropkrævning og ----fastlæggelse fastlæggelse fastlæggelse fastlæggelse     
De væsentligste principper for den nye ordning for virksomheders benyttelse af genbrugsstati-
oner, som har været gældende siden 1. januar 2012, kan resumeres som følger:  
 
• Kommunerne kan vælge mellem følgende modeller (herunder kombinationer heraf): Abon-

nements -, klippekort- eller betaling efter vægt. 
• Kommuner skal give adgang til mindst én genbrugsplads pr. kommune/indenfor oplandet 

til et kommunalt fællesskab, som kommunen indgår i. 
• Der må kun gives adgang til virksomheder, som benytter lovligt indregistrerede køretøjer på 

op til 3500 kg + evt. trailer. 
• Der må ikke fastsættes mængdebegrænsninger for virksomhedernes adgang (kun for far-

ligt affald = 200 kg/år). 
• Virksomhederne må aflevere affald, der i karakter svarer til husholdningsaffald. 
• Gebyrerne skal være kostægte i forhold til afleverede mængder.  
• Der skal gennemføres brugerundersøgelser i 2012 og 2013 med henblik på bl.a. at kunne 

belyse graden af kostægthed. 
• Der skal gennemføres stikprøvekontrol med, at tilmeldte virksomheder ikke afleverer andet 

og mere end det, der betales for, herunder at der betales  
 
Ud fra en samlet vurdering af fordele og ulemper ved betalingsmodellerne har Reno Djurs som 
bekendt valgt abonnementsmodellen.  
 
Fra og med 2010 har det været en konsekvens af lovgivningen, at omkostningsfordeling mellem 
husholdninger og virksomheder skal foretages på grundlag af brugerundersøgelser. Reno Djurs’ 
seneste brugerundersøgelse fra 20101 konkluderede, at omkostningerne skulle fordeles med 89 
% til husholdningerne og 11 % til virksomhederne. I gebyrberegningen var det endvidere forud-
sat, at 3.100 virksomheder ville være obligatoriske deltagere i ordningen.  
 
Principperne for erhvervenes betaling for brug af genbrugsstationerne blev som bekendt æn-
dret med virkning fra 1. januar 2012. Herefter skal virksomhederne tilmelde sig, hvis de ønsker 
at benytte genbrugsstationerne, og kun tilmeldte virksomheder skal betale gebyr. Ca. 1.100 
virksomheder af de 3.100 virksomheder, som i 2010 var obligatoriske gebyrbetalere, har tilmeldt 
sig i 2012. 
 
I 2012 er gebyrindtægterne fordelt på brugergrupper på følgende vis:  
 

• Husholdninger:  34,966 mio. kr. 
• Virksomheder:  1,654 mio. kr  

 
I indeværende år bidrager virksomhederne således med 4,5 % af genbrugsstationernes om-
kostninger.  
 
Reno Djurs har fastholdt gebyrerne fra 2011 i 2012. En ny brugerundersøgelse, som gennemføres 
i sommeren 2012, skal fastslå, om gebyrerne er omkostningsægte. Brugerundersøgelsen vil 
blive fremlagt for bestyrelsen på bestyrelsesmødet i september 2012. 
 
 
 

                                                 
1
 Der gennemføres på ny en brugerundersøgelse i 2012 
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Omkostninger til åbningOmkostninger til åbningOmkostninger til åbningOmkostninger til åbning    
Omstående oversigt angiver omkostningerne til genbrugsstationerne i 2011 samt budget for 
2012 og 2013.  
 

                RegnskabRegnskabRegnskabRegnskab    Budget Budget Budget Budget     Budget Budget Budget Budget     
2020202011111111    2012012012012222    2012012012013333    

PostPostPostPost    BeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelse    (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) 
1. Forrentning og afskrivning 2.652 3.000 2.700 
2. Driftspersonale 6.564 8.000 7.700 
3. Øvrig drift og vedligeholdelse 3.490 2.600 3.500 
4. Transport 4.158 4.200 4.500 
5. Behandling af affald 12.721 14.800 13.000 
6. Administration og information 2.085 1.800 2.200 
  I altI altI altI alt    31.67131.67131.67131.671    34.434.434.434.400000000    33.633.633.633.600000000    

 
I 2012 er der budgetteret med ca. 14.500 åbningstimer på genbrugsstationerne. Der er p.t. ansat 
22 pladsmænd (heraf 12 på fuld tid) samt en vikar i sommerperioden til at passe de 9 stationer, 
svarende til ca. 33.000 timer pr. år. Dette timetal forventes uændret i vagtplanen for 2013.  
 
I det følgende beregnes konsekvenserne af forskellige modeller for udvidelse af åbningstiderne. 
Det er forudsat i beregningerne, at mængden af leveret affald ikke ændres. Det er derfor ude-
lukkende udviklingen i løn- og personaleomkostninger (pkt. 2 i ovennævnte oversigt) ved udvi-
dede åbningstider, der vurderes i det følgende.  
 
Mandagsåbent (13-18):  
Meromkostningen vil udgøre 1,2 mio. kr., svarende til en forøgelse af lønsummen til pladsmænd 
med 16 %. Den generelle omkostnings- og dermed gebyrforøgelse udgør 3,5 %. 
 
Supplerende ”morgenåbent” (8-13) på nuværende hverdage (excl. mandag):  
Meromkostningen vil udgøre 5,2 mio. kr., svarende til en forøgelse af lønsummen til plads-
mænd med 65 %. Den generelle omkostnings- og dermed gebyrforøgelse udgør 15 %.   
 
Åbent 8-18 på alle hverdage:  
Meromkostning vil udgøre 6,4 mio. kr., svarende til en forøgelse af lønsummen til pladsmænd 
med 80 %. Den generelle omkostnings- og dermed gebyrforøgelse udgør 19 %. 
 
Det anses ikke for hensigtsmæssigt at anvende differentierede åbningstider, fx således, at der 
alene holdes åbent i morgen- og eftermiddagstimerne, men lukket midt på dagen. Det anses 
heller ikke for hensigtsmæssigt at stile mod ubemandede genbrugsstationer, som virksomhe-
der kan benytte via adgangskort. 
 
SammenfatningSammenfatningSammenfatningSammenfatning    
En udvidelse af åbningstiderne, som giver virksomheder mulighed for at benytte genbrugssta-
tionerne alle hverdage fra kl. 8 om morgenen, vil kunne gennemføres med den konsekvens, at 
gebyrerne under ét vil skulle øges betydeligt.  
 
Det vil ikke være muligt at differentiere gebyrerne, så omkostningerne til de øgede åbningstider 
alene eller fortrinsvis overvæltes på de virksomheder, som er tilmeldt genbrugsstationerne, og 
som primært må antages at få fordel af de øgede åbningstider. Det vil med andre ord være 
husholdningerne, som vil bære langt den største del af den nødvendige omkostningsforøgelse, 
idet den anvendte model for fordeling af omkostninger tager udgangspunkt i, at husholdnin-
gers og virksomheder stilles samme ydelse til rådighed, og at de samlede omkostninger for-
bundet hermed fordeles efter affaldsmængder og –typer.  
 
Brugerundersøgelsen fra 2010 fastslog, at virksomhederne skulle bidrage med 11 % af omkost-
ningerne. I 2012 er kun ca. en trediedel af de gebyrbetalende virksomheder fra 2010 tilmeldt 
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ordningen. Alt andet lige forventes den nye brugerundersøgelse, som afrapporteres denne 
sommer, at vise, at virksomhederne skal dække 5-10 % af genbrugsstationernes omkostninger.  
 
Det er et helt centralt element i ordningen for genbrugsstationer, at der er benyttelsespligt for 
husholdninger, men frivillighed for virksomheder.  
 
I det omfang, genbrugsstationernes åbningstider ikke tilfredsstiller de tilmeldte virksomheder, 
er der mulighed for andre løsninger, som imidlertid forudsætter direkte betaling pr. besøg. Re-
no Djurs’ behandlingsanlæg i Glatved har fx åbent alle hverdage 7-16. Herudover findes der pri-
vate affaldsbehandlingsvirksomheder, som opererer på markedsvilkår, med tilsvarende åb-
ningstider.  
 
Det bemærkes, at affaldsreformen har haft som erklæret mål at eliminere krydssubsidiering 
mellem erhverv og husholdninger. En udvidelse af Reno Djurs’ serviceniveau vil fortrinsvis til-
fredsstille virksomheder, men vil primært blive finansieret af husholdninger.  
 
Som følge af ovenstående, herunder ikke mindst det forhold, at virksomheder betaler en meget 
beskeden andel af genbrugsstationernes omkostninger, anbefales det at fastholde de nuvæ-
rende åbningstider, som i al væsentlighed må betragtes som accepterede af størstedelen af 
brugerne.  


