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Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser 
samt nye gebyrbestemmelser 
 
 
 
International Transport Danmark (ITD) har hentet ovennævnte høring på borger.dk. Vi har følgende 
bemærkninger til udkast til ændring af affaldsbekendtgørelsen, som er i høring frem til 13.12.10 kl. 
10.00. 
 
ITD finder det særdeles positivt, at der for 2011 etableres en tilvalgsordning, hvor kommunerne 
frit kan vælge mellem to løsninger: En gebyrordning (hvor gebyret beregnes som nu, men kun for 
tilmeldte) og en takstordning (som forudsætter bom og vægt).  
 
Vi finder det ligeledes positivt, at fritagelsesbestemmelserne for visse erhvervsvirksomheder 
forenkles. 
 
Endelig finder vi det fornuftigt og rimeligt, at der indføres pligt til at fordele 
administrationsomkostningerne på de respektive kommunale ordninger. 
  
Genbrugspladsgebyr 
Det fremgår af udkastet, at ved tilmeldeordningen er det kun virksomheder, der tilmelder sig i 
perioden 01.01. - 01.07. 2011, som vil kunne benytte genbrugspladserne i 2011. Dermed er det 
også kun dem, der skal betale til driften. Kun hvis der er tilstrækkelig kapacitet, har virksomheder 
efter denne periode retskrav på at kunne tilmelde sig for 2011. 
 
ITD finder denne bestemmelse rimelig og fornuftig. 
  
To modeller - frit valg 
ITD finder det ligeledes rimeligt og fornuftigt, at der foreslås to alternative ordninger for 2011, som 
kommunerne frit kan vælge imellem. Vigtigt er, at virksomhederne frit kan vælge, om de vil have 
adgang til kommunens genbrugsstation. 
  
Ved takstordningen er der ingen øvre grænse for farligt affald eller for størrelsen af de biler, der må 
benytte pladsen. ITD kunne godt frygte, at genbrugsstationerne kommer til at konkurrere om 
erhvervsaffaldet på ulige vilkår med private indsamlere og genbrugsstationer – særligt da 
genbrugsstationerne ikke er underlagt krav om indberetning af data til Affaldsdatasystemet.  
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