
Model for fleksibel aflevering af byggeaffald i Østjylland

Baggrund

De 12 østjyske kommuner i Business Region Aarhus er i henvendelse fra Dansk Byggeri af 18. november 
2015 blevet anmodet om, at der indføres ens regler for virksomhedernes adgang til genbrugspladser og at 
pladserne i så vid udstrækning som muligt har åbent i tidsrummet kl. 6.30-17.30 - og gerne døgnet rundt. 
Dertil anbefaler Dansk Byggeri samtidig, at der indføres en ensartet og fælles betalingsmodel.

Styrket Business Region Aarhus

Business Region Aarhus er det største danske vækstcenter uden for hovedstadsområdet, og arbejder for 
bedre rammebetingelser for virksomheder. I den forbindelse er virksomheders adgang til genbrugspladser i 
Business Region Aarhus kommunerne endnu nogle skidt i retning af en styrket business region, der arbejder 
sammen om tiltag, der giver direkte merværdi for virksomhederne.

Dansk Byggeri er en vigtig samarbejdspartner for kommunerne i Business Region Aarhus, og Dansk Byggeri 
er ydermere en aktiv medspiller i alliancen ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK, der blev indgået på 
Christiansborgkonferencen i efteråret 2014. Det har også stor betydning, når Dansk Byggeri bidrager aktivt 
til varetagelsen af østjyske interesser, f.eks. i forhold til udvidelsen af E45. 

Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus har på baggrund af Dansk Byggeris henvendelse 
besluttet at belyse modeller, der kan lette virksomhedernes adgang til genbrugspladserne i Østjylland. 

Affaldsoperatørerne i Østjylland

De 10 affaldsoperatører i de 12 Business Region Aarhus har i fællesskab drøftet og nedsat en arbejdsgruppe 
med repræsentanter fra 5 kommuner. Arbejdsgruppen har udarbejdet en model for adgang til 
genbrugspladser i Østjylland (se nedenfor), der 12. april 2017 blev sendt til høring hos de 10 
affaldsoperatører og hos Dansk Byggeri. 

Alle 10 affaldsoperatører har tilkendegivet, at de er indstillet på at deltage i den beskrevne ordning, der 
overordnet vurderes at imødekomme erhvervslivets ønsker inden for en realistisk ramme for så vidt angår 
juridiske, tekniske og økonomiske forhold. 

Model for virksomheders adgang til genbrugspladser i Østjylland

De 10 affaldsoperatører er enige om en løsning, der baserer sig på følgende punkter.

 Alle 10 affaldsoperatører vil fremadrettet tilbyde adgang til genbrugspladserne for virksomheder 
uden abonnement.

 Som udgangspunkt tilbydes adgang i de nuværende åbningstider, da ønsket om adgang i 
tidsrummet kl. 7-18 kan imødekommes jævnt ud over regionen.

 Der afregnes via en sms-baseret løsning, som indkøbes i fællesskab mellem de deltagende 
affaldsoperatører. Anskaffelsesprisen er ca. 200.000 kr. og den årlige drift ca. 20.000 kr.



 Taksten for et besøg fastsættes af hver enkelt affaldsoperatør. Det betyder, at taksten kan variere 
fra kommune til kommune. Vejledende pris vil være omkring 175 kr. ekskl. moms pr. besøg for 
erhvervskøretøj under 3500 kg. + evt. trailer. 

 Farligt affald større end 10 kg afregnes særskilt ligesom, der for asbest- og PCB-holdigt-affald 
henvises til udvalgte pladser, og der afregnes særskilt herfor. 

 De 10 affaldsoperatører vedligeholder et Google-map, med oplysning om genbrugspladsernes 
åbningstider, priser og affaldsfraktioner. Kortet er tilgængeligt på kommunernes og Business 
Region Aarhus’ hjemmeside.

Aarhus Kommunes tilsagn om deltagelse er givet under forudsætning af, at Aarhus tilbyder afregning over 
Mobile Pay (og ikke SMS), og Horsens Kommunes tilsagn gives under forudsætning af, at Horsens Kommune 
afregner alt farligt affald også under grænsen på 10 kg/besøg.  

Økonomi

Det er et grundlæggende princip i det danske affaldssystem, at ”Forurener betaler”. Det betyder, at 
virksomhederne skal betale for den adgang, som de har til genbrugspladser. 

Politisk behandling i kommunerne og tidshorisont for implementering

Sagen drøftes i kommunerne og affaldsselskaberne i Business Region Aarhus i løbet af efteråret 2017. 

Implementeringen vil herefter i hovedtræk bestå af:

 køb og opsætning af SMS-løsning
 organisering af udbygning og vedligeholdelse af Google-map-løsning
 udarbejdelse af fordelingsnøgle for hhv. anskaffelses- og driftsomkostning
 lokal takstfastsættelse og lokal organisering af løsningen på genbrugspladserne. 

Implementeringen forventes at tage 6-12 måneder. 

Tilbuddet evalueres efter et år med inddragelse af de 10 affaldsoperatører og Dansk Byggeri.

Det indstilles, 
at den foreslåede model for adgang til genbrugspladser godkendes med henblik på, at modellen 
implementeres snarest muligt herefter. 

 


