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Har du købt en pladsbillet?

Gebyrer for brug af genbrugspladsen i 2012

Folketinget har besluttet, at virksomhederne fra 1. januar 2012 selv må vælge, om de ønsker at
benytte genbrugspladsen.

Prisen for at benytte genbrugspladsen afhænger af, hvilken kommune du bor i, hvilken branche
din virksomhed tilhører og antallet af ansatte i virksomheden.

Hvis din virksomhed ønsker at benytte genbrugspladsen i din kommune, skal du tegne et abonnement og betale et fast årligt gebyr.

Virksomhedernes brancher opdeles i følgende grupper:
Håndværkere og anlægsgartnere med 0 til 1 ansatte
Håndværkere og anlægsgartnere med 2 til 10 ansatte
Håndværkere og anlægsgartnere med flere end 10 ansatte
Øvrige virksomheder

Virksomheden kan kun blive tilmeldt ordningen i den kommune, hvor virksomheden har en produktionsenhed (P-nummer). P-numrene findes i CVR-registret på www.cvr.dk ved at indtaste
virksomhedens CVR-nr.
Du kan kun aflevere affald på genbrugsplads i den kommune, hvor din P-nummer adresse er
beliggende. Du kan altså ikke aflevere affald i andre kommuner, selv om affaldet måtte være
opstået dér.
Hvis din virksomhed (CVR-nummer) har flere P-numre, skal du tilmelde hver enkelt P-nummer
i virksomheden, der ønsker at benytte genbrugspladsen. Når din virksomhed er tilmeldt ordningen, har du adgang til genbrugsplads(erne) i pågældende kommune.

De forskellige satser for kommunerne og for de forskellige brancher kan du se på Nordforbrændings hjemmeside, www.nordf.dk.
Du skal betale et gebyr for hver af virksomhedens P-numre (produktionsenheder), der benytter
genbrugspladsen. Gebyrets størrelse afhænger af branche og antal ansatte på hvert P-nummer.

Tilmelding

Du skal aktivt tilmelde din virksomhed, hvis du ønsker at benytte genbrugspladsen i 2012.
Tilmeldingen gælder for hele året, og gebyret er det samme, uanset hvornår du tilmelder dig.
Det kan derfor bedst betale sig at tilmelde virksomheden fra årets begyndelse.

Her er reglerne

De nye regler gælder kun virksomheder.

l Du må kun benytte lovligt indregistrerede køretøjer på op til 3.500 kg plus en eventuel trailer
l Køretøjet skal være tilmeldt med registreringsnummer og være forsynet med mærkat i forruden. Mærkater køber du via Nordforbrændings hjemmeside
l Du kan tilmelde lige så mange biler fra samme virksomhed som du vil – prisen er den samme
l BEMÆRK! Kommer du med affaldet i et erhvervs-køretøj der ikke er tilmeldt, betragtes affaldet som erhvervsaffald, og du vil blive opkrævet betaling svarende til et års abonnement
l Biler med gule plader betragtes som erhvervskøretøjer, med mindre de er forsynet med
klistermærke fra Skat med teksten ”Bilen må bruges privat” i bagruden
l Biler med papegøjeplader betragtes ikke som erhvervskøretøjer
l Hvis du har brug for at emballere dit affald, så husk, at det skal være i klare plastsække
l Du må højst aflevere 200 kg farligt affald om året (begrænsningen gælder dog ikke elektronikaffald)
l Du skal bede om at få en kvittering af pladsmedarbejderen når du afleverer farligt affald

Årsabonnement

l Du tilmelder din virksomhed for et kalenderår ad gangen
l Du skal oplyse os registreringsnummeret for hvert køretøj, du ønsker at benytte
l Du betaler det fulde årsgebyr, uanset hvornår på året du tilmelder din virksomhed
l Du får ikke hele eller dele af gebyret tilbage, hvis du i en periode ønsker at træde ud af
ordningen. Heller ikke hvis dette skyldes flytning eller virksomhedslukning

Tilmelding foregår via Nordforbrændings hjemmeside – www.nordf.dk
Hér oplyser du dit P-nummer, hvor mange køretøjer du ønsker mærkater til, registreringsnumrene for køretøjerne, samt din e-mail. Herefter betaler du med Dankort i web-shoppen og får
med det samme en kvittering/faktura tilsendt på din e-mail.
Når din virksomhed er tilmeldt, vil du med posten modtage mærkater til at sætte i forruden af
de køretøjer, du benytter på genbrugspladsen.

Mærkat

Personalet skal hurtigt kunne tjekke, om et erhvervskøretøj er tilmeldt. Når du er tilmeldt og
har betalt, modtager du derfor en mærkat til forruden af køretøjet. Mærkaten viser, hvilken
kommune du tilhører samt årstal.

Kontrol

Hvis din virksomhed har flere køretøjer, som skal benytte genbrugspladsen, kan Nordforbrænding udstede flere mærkater. Du skal i givet fald oplyse registreringsnummeret for hvert køretøj, du ønsker at benytte. Det koster ikke ekstra at tilmelde flere køretøjer fra samme virksomhed.

Nordforbrænding vil gennemføre kontrol på pladserne for at sikre at reglerne bliver overholdt.
Hvis en virksomhed bruger genbrugspladsen uden at være tilmeldt vil det blive betragtet som
en tilmelding. Virksomheden bliver derefter opkrævet gebyr for hele året.

Der opkræves et grundgebyr for alle virksomheder, der er gebyrpligtige i henhold til Affaldsbekendtgørelsen.
Grundgebyret dækker de generelle administrationsomkostninger (generel affaldsplanlægning, regulativudstedelse, anvisnings- og indsamlingsordninger, information til virksomheder, kampagner, gebyr til statens drift af databaser, jordhåndteringsgebyr mv.), og som ikke kan
fordeles på de enkelte ordninger – som f.eks. dagrenovation.

