
 

 

1    

Notat 

 

Dato: 20. september 2011 

 

Til: Bestyrelsen 

Fra: Administrationen 

 

 

 

 

 

Tilmeldeordning for erhverv på genbrugspladser 

Indledende bemærkningerIndledende bemærkningerIndledende bemærkningerIndledende bemærkninger    
Forligskredsen bag aftalen om ny organisering af affaldssektoren (V, S, DF, SF, K og R) har den 
1. juli 2011 indgået aftale om, at virksomhedernes adgang til de kommunale genbrugspladser pr. 
1. januar 2012 skal ske som en tilmeldeordning. Aftalen er vedlagt.  
 
Aftalen har endnu ikke manifesteret sig i en ændring af affaldsbekendtgørelsen.  
 
Idet der i øvrigt henvises til aftalens fulde ordlyd, kan de væsentligste principper for den nye 
ordning resumeres:  
 

• Ordningen skal virke fra 1. januar 2012. 

• 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). 

• Farligt affald skal afregnes særskilt efter en særlig pris. 

• 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  
 

Set med Reno Djurs-øjne er den politiske aftale ikke optimal. Aftalen vil ganske vist rydde op i 
det hidtidige administrativt tunge fritagelses-cirkus; men til gengæld vil den skabe helt nye 
udfordringer.  
 
Det efter administrationens opfattelse største problem ved aftalen er, at en genbrugsplads nu 
skal kunne fungere med to særskilte ydelses- og betalingsrelationer med hvert sit administrati-
ve regelsæt: Et system for husholdninger (kollektiv rådighed og betaling) hhv. et system for 
virksomheder (individuel rådighed og betaling). Resultatet er et voksende og omkostningstungt 
bureaukrati, som imidlertid ikke garanterer et mere retfærdigt forhold mellem brug og betaling.  
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Eftersom tilmelding er frivillig for virksomhederne, vil der være risiko for, at erhvervsaffald i 
betydeligt omfang ”konverteres” til privat affald. Herved flyttes omkostningen fra virksomhe-
dernes frivillige betaling til husholdningernes obligatoriske betaling. En ordning, som under-
støtter en sådan effekt, er ikke mindst tankevækkende i det lys, at affaldsreformen har haft 
som erklæret mål at eliminere krydssubsidiering mellem erhverv og husholdninger.  
 
Omkostningerne til det øgede bureaukrati, som følger af tilmeldeordningen, skal i medfør af 
kostægthedsprincippet lægges hos de erhvervsdrivende. Hvis dette medfører forhøjede priser, 
vil incitamentet til at tilmelde sig blive svækket. Med færre tilmeldte erhverv vil de bureaukrati-
ske enhedsomkostninger vokse, hvorved grunden er lagt til en økonomisk dødsspiral. 
 
Udfordringen er at finde den optimale balance mellem på den ene side forligskredsens intenti-
on 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 væsentlighed opfattes som legitimt af brugerne.    
 
Kort om de enkelte modellerKort om de enkelte modellerKort om de enkelte modellerKort om de enkelte modeller    
 
1. Abonnement. Modellen bygger på, at tilmeldte virksomheder betaler et årligt gebyr for 

retten til at benytte genbrugspladsen. Gebyret kan – men skal ikke nødvendigvis - differen-
tieres efter virksomhedstype og antal ansatte. 

 
2. Klippekort. Modellen bygger på, at virksomheder betaler pr. besøg (1 besøg = 1 ”klip”). En-

hedsprisen på et klip skal ud fra en gennemsnitsbetragtning modsvare behandlingsprisen 
på den mængde og de typer af affald, som modtages ved et gennemsnitsbesøg. Prisen på 
et klip kan eventuelt differentieres efter karakteren af det modtagne læs.   

 
3. Vægt. Modellen bygger på, at alt affald vejes på en brovægt. Enhedsprisen pr. ton affald 

skal ud fra en gennemsnitsbetragtning modsvare behandlingsprisen på de typer af affald, 
som modtages ved et gennemsnitsbesøg. Prisen pr. ton kan eventuelt differentieres efter 
det modtagne affalds sammensætning.   

 
Væsentlige kriterierVæsentlige kriterierVæsentlige kriterierVæsentlige kriterier    
 
Efter administrationens opfattelse bør tilrettelæggelsen af den nye tilmeldeordning tage ud-
gangspunkt i følgende kriterier:  
 

• Det skal være let, ubureaukratisk og billigt at komme miljømæssigt korrekt af med affald. 

• Ordningen må ikke være en barriere for virksomheder med små affaldsmængder – herun-

der farligt affald og WEEE. 

• Ordningen skal understøtte, at herreløst affald begrænses (dvs. begrænse ”skovsvineri”). 

• Ordningen skal være enkel og letforståelig, og den skal opleves som retfærdig og legitim af 

både virksomheder og husholdninger. 

• Krydssubsidiering skal så vidt muligt undgås (om end snævert gebyrfokus ikke må være 

den begrænsende faktor for opfyldelse af de øvrige hensyn). 

• Ordningen bør i videst muligt omfang læne sig op ad Reno Djurs’ gamle gebyrmodel, som 

fungerede upåklageligt gennem 10 år. 

• Den administrative byrde skal være mindst mulig – ikke mindst for pladsmændene på gen-

brugsstationerne. 

• Der bør tilstræbes en løsning, hvor det eksisterende opkrævningssystem kan benyttes. 

 
Overvejelser om de enkelte Overvejelser om de enkelte Overvejelser om de enkelte Overvejelser om de enkelte modellermodellermodellermodeller    

 
Vægtmodellen 
Ud fra tekniske såvel som økonomiske hensyn vil det være urealistisk at etablere vægtanlæg på 
en eller flere af genbrugsstationerne. I overensstemmelse med aftaleteksten vil Reno Djurs’ 
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behandlingsanlæg i Glatved imidertid kunne opfylde både vægtmodellens kriterier om betaling 
over vægt og princippet om, at fællesskabet skal stille mindst én plads til rådighed.   
 
Det vil imidlertid være udtryk for en meget betydelig servicenedgang, såfremt erhvervsdrivende 
med små mængder affald afskæres fra at benytte genbrugsstationerne. Da en sådan service-
nedgang vurderes som uacceptabel, ses der bort fra vægtmodellen som grundmodel.  
 
Det bemærkes imidlertid, at behandlingsanlægget i Glatved vil kunne fungere som supplement 
til genbrugspladsordningen, idet virksomheder, som ikke ønsker at deltage i tilmeldeordningen, 
vil kunne aflevere stort set alt affald – også sammenblandede fraktioner på en trailer - over 
brovægten i Glatved.  
 
Klippekortsmodellen 
En klippekortsmodel vil kræve investeringer i et teknisk og administrativt system, som kan 
registrere ”klip”, og som kan sikre betaling i overensstemmelse hermed.  
 
Det vil kræve et betalingssystem, som bygger på grundlæggende anderledes principper end det 
hidtidige betalingssystem. For god ordens skyld bemærkes det, at det nuværende betalingssy-
stem også er nyt, idet der som led i affaldsreformen med virkning fra 2010 blev fastsat regler 
om, at virksomheders affaldsgebyr skulle pålignes på grundlag af CVR-registret (i modsætning 
til tidligere BBR-registret). Reno Djurs har anvendt ikke ubetydelige ressourcer på at få dette 
afregningssystem til at fungere i overensstemmelse med lovgivernes intentioner.  
 
En klippekortsmodel vil kunne tilrettelægges på en række måder – ”busklippekort”, brobizz, 
sms-klip-service m.v.. Udfordringen er, at der administrationen bekendt ikke findes færdigud-
viklede ”hyldevareløsninger”, som kan implementeres uden at have en vis karakter af udvik-
lingsprojekt over sig. Herved ligger der efter administrationens vurdering et ikke ubetydeligt 
element af uforudsigelighed i forhold til driftsstabilitet og ressourceforbrug (mandskabsmæs-
sigt og økonomisk).    
 
Det vurderes endvidere som meget usikkert, om der inden for den relativt korte tidsfrist kan 
implementeres en løsning, som kan fungere fejlfrit 1. januar 2012. I denne vurdering indgår, at 
den politiske vedtagelse i interessentkommunerne først vil kunne opnås relativt sent i løbet af 
efteråret.  
 
Klippekortsmodellen rejser endvidere nogle principielle spørgsmål. Hvis det fx skal være muligt 
at købe adgangskort på genbrugsstationerne, skal der være mulighed for at gennemføre øko-
nomiske transaktioner, fx via dankortterminaler. Ud over nødvendige investeringer vil sådanne 
systemer samtidig indebære, at pladsmændene skal bruge store ressourcer på disse økonomi-
ske transaktioner, hvilket vurderes at være uhensigtsmæssigt.  
 
Klippekortmodellen vurderes derfor ikke at være attraktiv – i hvert fald ikke for nuværende, 
hvor teknologien ikke kan betragtes som tilstrækkeligt afprøvet i genbrugsstationssammen-
hæng. 
 
Abonnementsmodel 
Abonnementsmodellen, hvor virksomheder betaler et årligt gebyr for retten til at benytte gen-
brugsstationerne, synes at være enkel og ligetil.  
 
Endvidere er abonnementsmodellen den, der stemmer bedst overens med den ”gamle” Reno 
Djurs-model, hvor alle brugere – husholdninger, sommerhuse og virksomheder – betalte samme 
enhedsgebyr, og som fungerede upåklageligt og stort set uden klager i 10 år.   
 
I modsætning til den oprindelige Reno Djurs-model vil det imidlertid ikke være muligt at fast-
sætte mængdebegrænsninger for virksomhederne. Derfor vil et enhedsgebyr for alle tilmeldte 
virksomheder aflede nogle negative effekter i forhold til den oprindelige Reno Djurs-model:  
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- Med udgangspunkt i fordelingen af husholdnings- og erhvervsaffald, jf. brugerundersøgel-
sen fra 2010, vil et enhedsgebyr i 2012 skulle fastsættes til ca. 1.500 kr./virksomhed (ex 
moms). Det er mere en dobbelt så højt som det oprindelige gebyr på 660 kr./virksomhed i 
2009, hvilket muligvis vil afholde virksomheder med begrænsede affaldsmængder fra at 
tilmelde sig.  
 

- Med muligheden for at aflevere ubegrænsede affaldsmængder vil et ensartet enhedsgebyr 
sandsynligvis blive betragtet som uretfærdigt af især virksomheder med begrænsede af-
faldsmængder (”de små forurenere betaler for de store forurenere”) 

 
I medfør af den politiske aftale vil det være muligt at anvende affaldsbekendtgørelsens nuvæ-
rende gebyrdifferentiering. Uagtet, at affaldsbekendtgørelsens gebyrdifferentiering kan kritise-
res for ikke at skabe overensstemmelse mellem brug og betaling, indebærer gebyrsystemet 
under de nuværende rammebetingelser imidlertid visse fordele:  
 
- Accept af nuværende gebyr. I 2010 og 2011 har Reno Djurs haft en yderst lempelig fritagel-

sespolitik, idet der er meddelt gebyrfritagelse til alle virksomheder, som har afgivet erklæ-
ring om, at genbrugsstationerne ikke benyttes. Ikke desto mindre har ca. 3.000 virksomhe-
der betalt gebyret, hvilket synes at indikere, at mange virksomheder finder forholdet mel-
lem retten til at benytte genbrugsstationerne og betalingen herfor som hensigtsmæssig. 

 
- Godkendte gebyrer for 2012. I Reno Djurs’ gebyrblad for 2012, som er godkendt af Norddjurs 

Kommune og Syddjurs Kommune, er genbrugsstationsgebyrerne for 2011 fastholdt uden 
ændringer for alle brugergrupper. Fastholdelsen skete på baggrund af usikkerheden om, 
hvorledes gebyrmodellen for virksomheder måtte komme til at se ud for 2012, sammen-
holdt med ønsket om at tilstræbe størst mulig stabilitet i gebyrudviklingen. For de virk-
somheder, som ønsker at benytte genbrugsstationerne og betale herfor, vil der med andre 
ord ikke være tale om et nyt og anderledes gebyr i 2012.  

 
På baggrund af de daværende regler udfakturerede Reno Djurs  i 2010 genbrugsstationsgebyr til 
4.627 virksomheder. Gennem 2010 og 2011 er der meddelt fritagelser til ca. 1.700 virksomheder.  
 
Nedenstående figur angiver det samlede antal af virksomheder fordelt på affaldsbekendtgørel-
sens typedifferentiering, antallet af betalende hhv. fritagne virksomheder samt gebyret for 
2011:  
 

VirksomhedstypeVirksomhedstypeVirksomhedstypeVirksomhedstype    
    

FordelingsFordelingsFordelingsFordelings----
nøglenøglenøglenøgle    

Antal betalende Antal betalende Antal betalende Antal betalende 
virksomheder i virksomheder i virksomheder i virksomheder i 

2011201120112011    

Antal fritagne  Antal fritagne  Antal fritagne  Antal fritagne  
virksomhedervirksomhedervirksomhedervirksomheder    

(sum (sum (sum (sum 2010201020102010////2011201120112011))))    

Gebyr i 2011Gebyr i 2011Gebyr i 2011Gebyr i 2011    
(kr. ex moms)(kr. ex moms)(kr. ex moms)(kr. ex moms)    

Øvrige virksomheder 
 

0,5 x  
enhedsgebyr 

2.822 1.906 (40 %) 450 

Håndværkere og anlægsgartnere  
(0-1 ansatte): 

4 x  
enhedsgebyr 

212 283 (57 %) 3.602 

Håndværkere og anlægsgartnere  
(2-10 ansatte): 

6 x  
enhedsgebyr 

97 83 (46 %) 5.402 

Håndværkere og anlægsgartnere (over 10 
ansatte): 

8 x  
enhedsgebyr 

21 18 (46 %) 7.204 

I alt 
 

 3.152 
 

2.290 (42 %) 
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Særlige Særlige Særlige Særlige modelmodelmodelmodel----uafhængige uafhængige uafhængige uafhængige udfordringer udfordringer udfordringer udfordringer     
    

• Hvor mange betalende virksomheder?  
Det er meget usikkert, hvor mange virksomheder, som vil tilmelde sig ordningen. Antallet 
af gebyrbetalende virksomheder i 2011 er selvfølgelig en rettesnor; men det må forventes, 
at en del af disse virksomheder ikke vil aktivt tilmelde sig i 2012. Den grundlæggende anta-
gelse er, at en virksomheds tilmelding vil bero på en kalkule af, om det er økonomisk at-
traktivt (”kan betale sig”).  
 
Ukendskabet til antallet af tilmeldinger vil have som konsekvens, at især 1. års gebyrbereg-
ning være behæftet med stor usikkerhed. Gebyrberegningen for år 2 vil sandsynligvis kunne 
fastlægges mere præcist, idet antallet af tilmeldte og den afleverede affaldsmængde ken-
des efter år 1. Omvendt må markante gebyrforskelle mellem år 1 og 2 antages at påvirke 
antallet af tilmeldte.  
 

• Husholdnings- eller erhvervsaffald? 
Som følge af gebyrstrukturen må det formodes, at en del erhvervsaffald vil blive (forsøgt) 
konverteret til husholdningsaffald. Affald, der leveres til genbrugsstationen i et privat kø-
retøj, vil pr. definition være husholdningsaffald, idet affaldets oprindelse ikke kan kontrol-
leres. Det må imidlertid forventes, at der vil komme affald med erhvervskøretøjer, hvor fø-
rerne vil erklære, at der er tale om husholdningsaffald. Udgangspunktet må derfor være, at 
affald, der leveres på genbrugsstationen i et ikke-momsbelagt køretøj, betragtes som er-
hvervsaffald, som er leveret af køretøjets ejer.  
 
Som nævnt oven for kan affaldets oprindelse ikke kontrolleres. I forhold til gulpladebiler 
kan ejer- og momsstatus ikke kontrolleres af Reno Djurs, som ikke har adgang til Central-
registret for Motorkøretøjer. I særlige tilfælde kan SKAT sikkert hjælpe med oplysninger; 
men det vil være umuligt at lade kontrol af en gulpladebils momsstatus være en integreret 
del af Reno Djurs’ adgangs- og betalingskontrol.  
 

• Kontrol 
Aftalen forudsætter, at der gennemføres stikprøvekontrol af, om virksomhederne, som be-
nytter genbrugsstationerne, betaler for ydelsen. I forbindelse med klippekortmodellen vil 
kontrollen kunne gennemføres som kontrol af, om der er foretaget et korrekt klip (hvad en-
ten det er i form af et fysisk eller et elektronisk klip). I forbindelse med abonnementsmo-
dellen vil der kunne udleveres et adgangstegn, fx i form af en vignet, som kan klistres i for-
ruden af køretøjet (analog til fx de motorvejsmærkater, visse europæiske lande benytter). 
Såfremt en virksomhed kan dokumentere, at virksomheden ejer og benytter flere køretøjer 
til besøg på genbrugsstationerne, vil der kunne udleveres det fornødne antal vignetter i 
overensstemmelse hermed. Vignetter vil kunne sendes til virksomheder, når disse efter 
tilmelding har betalt faktura for årsgebyret. 
 

• Farligt affald 
Uanset den valgte betalingsmodel skal farligt affald skilles fra det øvrige affald og afreg-
nes særskilt efter en særlig pris. I medfør af aftaleteksten er det ”på baggrund af de højere 
behandlingsudgifter til denne type affald”.  
 
Princippet er sympatisk, men næppe særligt gennemtænkt. Som tidligere nævnt bør det 
være et væsentligt formål med genbrugsstationsordningen, at virksomheder med små af-
faldsmængder kan – og har incitament til - at aflevere fx små ”sjatter” af farligt affald 
uden bøvl. Omkostningerne til korrekt behandling af en halvtom dunk maling er lave (3,50 
kr. pr. kg). Den administrative byrde ved at skulle fakturere dette affald individuelt vil i 
mange tilfælde ikke være proportionelt med det herved opnåede mål.  
 
Det anbefales derfor at fastsætte en (ganske vist vanskelig kontrollérbar) bagatelgrænse 
på fx 20 kg. 
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AnbefalingAnbefalingAnbefalingAnbefaling    
    
Ud fra en afvejning af væsentlige hensyn anbefaler administrationen, at en tilmeldeordning 
tilrettelægges som følger:  
 
1. Med virkning fra 1. januar 2012 etableres en tilmeldeordning med udgangspunkt i abon-

nementsmodellen. 
 

2. De af interessenterne godkendte gebyrer for 2012 (som er identiske med gebyrerne for 
2011), herunder kriterierne for gebyrfastsættelsen for den enkelte virksomhed, fasthol-
des uændret. 

 
3. Ud over genbrugspladsgebyret pålignes virksomheder, der tilmelder sig, de i medfør af 

affaldsbekendtgørelsen obligatoriske gebyrer til hhv. administration, affaldsdatasystem 
og regulativdatabase, jf. gebyrbladet for 2012,  

 
4. Tilmelding skal ske til Reno Djurs (via hjemmeside, pr. telefon eller ved fremmøde på 

genbrugsstationen), idet en ikke-tilmeldt virksomheds benyttelse af genbrugsstationen i 
øvrigt betragtes som en tilmelding med heraf følgende påligning af gebyr for det pågæl-
dende kalenderår. 

 
5. Der reduceres ikke i det årlige gebyr, selv om virksomhederne måtte tilmelde sig på for-

skudte tidspunkter i løbet af gebyråret. 
 

6. Affald, der leveres på genbrugsstationen i et ikke-momsbelagt køretøj, betragtes som 
erhvervsaffald. 

 
7. I 2012 og 2013 betragtes ordningen som en forsøgsordning, hvor ordningens hensigts-

mæssighed vurderes med henblik på endelig stillingtagen til ordningens tilrettelæggelse 
med virkning fra gebyråret 2014. 

 
8. Alle i CVR-registret registrerede virksomheder med p-numre hjemmehørende i interes-

sentkommunerne informeres grundigt om den nye tilmeldeordning. 
 


