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Undtagelser for gebyrbetaling ved virksomheders benyttelse af
genbrugspladser – administrationsgrundlag 2014.

NOL

Alle virksomheder uanset branche, selskabsform og størrelse skal betale gebyr, hvis de
benytter en genbrugsplads. Dette gælder også, hvis affaldet har oprindelse i en husholdning,
men er opstået som følge af virksomhedens erhvervsmæssige aktivitet.
På AffaldPlus’ genbrugspladser betaler virksomhederne pr. besøg. Opkrævningen baseres
primært på nummerpladegenkendelse. Nummerpladen aflæses med et kamera og
sammenholdes med motorregisteret. Hvis bilen er registreret udelukkende til erhvervsmæssig
brug, faktureres ejeren automatisk for et besøg. Kørertøjets fører kan dog ved henvendelse til
personalet blive fritaget for gebyr, hvis affaldet ikke er erhvervsaffald. Førere af køretøjer, der
ikke automatisk bliver registreret som erhvervskunder, skal henvende sig til personalet med
henblik på at indkørslen registreres og faktureres, hvis de medbringer erhvervsaffald.
I AffaldPlus’ opland kan betalingsprincippet fraviges i særlige tilfælde, når en virksomhed
udfører en speciel funktion i forhold til borgernes benyttelse af genbrugspladserne.
Undtagelserne drejer sig om virksomheder, der udfører følgende funktioner:
a) Virksomheder, der udfører indsamling i de kommunale storskraldsordninger og benytter
genbrugspladserne som aflæsningsplads.
b) Boligafdelinger, der transporterer beboernes storskrald m.m. til genbrugspladser.
c) Biludlejningsfirmaer, der udlejer biler uden fører, og hvor køretøjet benyttes af
privatpersoner til transport af affald fra husholdningen til genbrugspladser.
d) Registrerede transportører, der i regning transporter affald til genbrugspladser for borgere.
Det forudsættes, at det omhandlede affald stammer fra husstande, der har betalt
renovationsgebyr i en af Affaldplus’ interessentkommuner.
Det skal bemærkes, at ovenstående regler og undtagelser kun gælder for affald leveret af
virksomheder - ikke for affald fra husholdninger, der transporteres af venner, familie, naboer
m.m. i andre køretøjer end dem, der er registreret udelukkende til erhvervsmæssig brug.
Undtagelserne administreres fra 1. januar 2014 efter nedenstående retningslinjer:
Ad a:
Kommunerne oplyser Affaldplus, hvilke vognmænd og køretøjer (ved angivelse af reg. nr.) der
skal kunne aflevere storskrald på genbrugspladserne fra kommunernes storskraldsordninger.
De pågældende vognmænd og køretøjer oprettes som pluskunder. AffaldPlus aftaler herefter
med kommunerne og de pågældende vognmænd, hvilke(n) plads(er) der kan benyttes til
aflæsning af storskrald i den pågældende kommune. I forbindelse hermed aftales med
vognmanden hvilke dage og klokkeslæt, denne kan aflevere storskrald (således at
storskraldsafleveringen ikke medfører driftsmæssige problemer i forhold til de øvrige
kundegruppers brug af pladsen, samt i hvilket omfang pladsen skal yde bistand). Ved
aflæsning skal chaufføren henvende sig til personalet med henblik på, at aflæsningen
registreres som gebyrfri indkørsel på genbrugspladsen.
Haveaffald fra en kommunal indsamling kan også afleveres på genbrugspladsen, forudsat
haveaffald indsamles som en integreret del af storskraldsordningen, og hvor haveaffaldet
indgår som en del af et læs med fraktionsopdelt affald. Ved separate haveaffaldsordninger,
hvor der indsamles hele læs haveaffald (i container eller komprimatorbil) henvises haveaffaldet
til aflæsning på AffaldPlus’ biobrændselsanlæg – eller efter særlig aftale på AffaldPlus’
haveaffaldspladser.

Ad b:
Ved en boligafdeling forstås private og almennyttige boligselskaber, der udlejer boliger.
Institutioner med beboere, andelsboligforeninger, ejer(lejligheds)foreninger og
grundejerforeninger betragtes ligeledes som boligafdelinger. Undtagelsesbestemmelsen gælder
kun for virksomheder med CVR-nummer og mindst 1 p-nummer i AffaldPlus’ opland.
Virksomheden skal endvidere have en af følgende koder i Dansk Branchekode som
hovedbranche for at være omfattet af undtagelsesbestemmelsen: 68.20.10, 68.20.20,
68.20.30, 68.32.20, 87.10.10-87.90.90 samt 94.99.00. I særlige tilfælde (hvor offentlige
myndigheder kræver, at virksomheden skal have en anden hovedbranche) kan fritagelse gives
til virksomheder med førnævnte branchekoder som bi-branche.
Boligafdelinger, der transporterer beboernes affald fra opsamlingssteder i den pågældende
bebyggelse til en AffaldPlus genbrugsplads, skal ikke betale gebyr for indkørsler på
genbrugspladserne med beboernes affald, men skal betale for indkørsel med affald fra
virksomhedens egen affaldsproduktion, f.eks. fra værkstedsdrift og kontorhold.
Boligafdelingen skal oprettes som pluskunde. Ved aflæsning skal chaufføren henvende sig til
personalet, når transporten omfatter beboernes affald, idet aflæsningen så registreres som
gebyrfri indkørsel på genbrugspladsen. Ved manglende henvendelse ved indkørslen registreres
affaldet som et læs leveret af en erhvervsvirksomhed, som der skal betales gebyr for.
AffaldPlus gennemgår primo 2014 de nuværende registrerede boligafdelinger og opretter de
boligafdelinger, der opfylder ovennævnte kriterier, som pluskunder. De pågældende orienteres
om den nye praksis. De øvrige orienteres om, at de ved indkørsel med køretøjer registreret til
udelukkende erhvervsmæssig brug fra 1. januar 2014 vil blive opkrævet gebyr ved benyttelse
af genbrugspladserne.
Boligafdelingen kan benytte ikke-indregistrerede køretøjer til transporten mellem boligafdeling
og genbrugsplads. Sådanne køretøjer skal dog også registreres som et pluskunde-køretøj og
chaufføren skal følge samme procedure som chauffører på indregistrerede køretøjer. AffaldPlus
udsteder et ”registreringsbevis”, som på forlangende skal fremvises ved besøg på
genbrugspladsen.
Nye boligafdelinger, der ønsker at kunne transportere beboernes affald til genbrugspladserne,
og som opfylder ovennævnte kriterier, henvises af kommunerne til AffaldPlus, som kan starte
deres oprettelse som pluskunde.
AffaldPlus fører særskilt register over boligafdelinger, der kan foretage gebyrfri indkørsel.
Ad c:
Biludlejningsfirmaer kan opnå fritagelse for gebyr for benyttelse af genbrugspladser, hvis
biludlejningsfirmaet oprettes som pluskunde med sine køretøjer. Lejerne af køretøjerne skal
ved besøg på genbrugspladserne henvende sig til personalet med henblik på, at aflæsningen
registreres som gebyrfri indkørsel på genbrugspladsen.
Grundet de særlige forhold omkring udlejningskøretøjer vil AffaldPlus have en fleksibel
administration af de faktureringer, der vil ske både som følge af, at ikke alle udlejningsfirmaer
– eller deres køretøjer – bliver registreret i pluskundeordningen, og fordi mange lejere ikke er
bevidste om deres pligt til at henvende sig til personalet (uanset biludlejers information).
Ad d:
Transportører, der i regning foretager transport af affald fra en privat husstand, kan fritages
for at betale gebyr. Gebyrfri indkørsel forudsætter at.
•
•
•

Transportøren er registreret i Miljøstyrelsens Affaldsregister
Transportøren er oprettet som pluskunde med de benyttede køretøjer
Chaufføren ved indkørsel på genbrugspladsen henvender sig til personalet med henblik
på at indkørslen registreres som gebyrfri.
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•

Der foreligger en erklæring fra affaldsproducenten (husholdning i AffaldPlus’ opland)
med angivelse af navn, adresse og telefonnummer på affaldsproducenten, om at
affaldet stammer fra pågældende affaldsproducent (evt. i form af en aftale mellem
transportør og kunde om udførelse af transporten).
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