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Notat vedr. systemopgradering samt ny praksis for 
erhvervsaffald 

 
Hvorfor 
Det nuværende system trænger til en udskiftning. Derfor er der påtænkt en samlet løsning som er 
tidssvarende og letter den administrative opgave. Dette er hovedårsagen til at der investeres i en 
systemopgradering.  
 
Hvad ændres 
Det nye system indebærer en ændring af måden hvorpå registreringer af indkørsler foretages. Siden 2012 
har der kun været et kamera forfra til registrering i forbindelse med indkørsel på genbrugspladserne. Det 
nye system indeholder et ekstra kamera, så registreringen af indkørsel foretages både forfra og bagfra. 
Denne ændring giver anledning til at forholde sig til indkørsler med forskellige indregistrerings nr. foran og 
bagved. F.eks. et køretøj med en anhænger, da der i disse tilfælde kan være uoverensstemmelse mellem 
køretøjet og anhængerens indregistreringer.  
 
Sagsfremstillingen i dagsordenspunktets nr. 248 til d. 30. november 2022, indeholder en beskrivelse af 
hvorledes det påtænkes håndteret når der er uoverensstemmelse mellem indregistrerings nr. ved 
indkørsel. Der henvises til sagsfremstillingen for uddybning heraf.  
 
Hvad gælder 
I Affaldsaktørbekendtgørelsen (BEK nr. 938 af 20/06/2022), fremgår det at kommunerne opkræver betaling 
ved anvendelse af genbrugspladserne, både for erhverv og privat anvendelse. Gebyret skal afspejle hvad 
der afleveres og hvor meget. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at differentiere mellem om der er 
trailer med eller ej, da der kun anvendes forende kamera. Dette gør at gebyret ikke i alle tilfælde afspejler 
hvad der afleveres og hvor meget, da registreringen udelukkende foretages på den forreste nummerplade. 
 
Overordnet set er der to måder at sikre at gebyret afspejler den faktiske aflevering. Dette kan gøres ved 
abonnement (Mariagerfjords løsning med mærkater, se nedenfor) eller ved betaling pr. besøg.  
 
Ved abonnementsløsningen skal der gennemføres brugerundersøgelser så man er opdateret med, hvor 
meget og hvad de enkelte virksomheder kommer med. Dette kan derfor være en administrativ tung 
opgave. Dette giver desuden pladsfolkene mere arbejde i form af tilsyn med alle biler, da der skal 
kontrolleres om det anvendte køretøj er fritaget jf. mærkater på køretøjet. 
 
Ved betaling pr. besøg, differentieres der på type af køretøj og om der er anhænger med. Denne løsning er 
det som vores system efter opdatering er i stand til at gøre pr. automatik i det der påtænkes et bagende 
kamera. Løsningen giver pladsfolkene mere råderum og tid til at vejlede de borger- og erhvervsfolk som 
benytter pladsen. 
 
Statistik 
Efter overgang til det nye system med bagende kamera, vil der i de første 3-4 måneder blive samlet 
information fra det nye system. I data vil det være muligt at differentiere mellem indregistrerede 
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erhvervstrailer som kun anvendes meget få gange og de som anvendes ofte. Administrationen foreslår at 
teknik og Miljøudvalget orienteres om de erfaringer og den viden, dataene kan give os.   
 
Erfaring med praksis fra nabokommuner. 
Administrationen har forespurgt 3 kommuner med henblik på at indsamle erfaringer med at anvende 
systemet. Vi har henvendt os til; Mariagerfjord Kommune, Jammerbugt Kommuner og Vest 
Himmerlandsforsyning. Alle 3 har været behjælpelig med at dele erfaringer. Samlet set anvendes der i de 3 
kommuner, 3 forskellige registreringssystemer. Alle 3 kommuner har oplever få klager i forbindelse med 
regninger og håndteringen på pladsen.  
 
Jammerbugt Kommune  
Jammerbugt Kommune anvender et system med kamera registrering både forfra og bagfra. 
 
”Vores system er sat op således, ved indkørsel med erhvervstrailertrailer, ”ser” programmet efter om der er 
cvr nr. på den forreste, hvis ja får denne en faktura, hvis nej ser det på traileren og denne får så fakturaen 
Er det to forskellige cvr numre, er det cvr nr. 1 der får fakturaen. Beder borgeren om fritagelse, afgør 
pladsmedarbejderen om det er privat affald ud fra overstående, tager derefter et billede og fritager.”   
 
Mariagerfjord Kommune 
Der er ikke anvendt samme system med kameraregistrering på genbrugspladserne. Her skal Erhvervsaffald 
afleveres ved at have et mærkat på bilen / anhænger. Mærkatet skal virksomhederne selv bestille og købe. 
Der kan købes på dagsbasis og for et helt år. Pladsmændene reagerer på aflevering af erhvervsaffald hvis 
ikke der er mærkat på bilen / anhænger.  Dette gøres ved at påtale det overfor den der afleverer og give 
besked til affaldskontoret, hvorefter der rettes henvendelse til den pågældende.  
 
Vesthimmerland Forsyning 
Her anvendes der touchskærm, hvor det er den enkelte der skal angive om det er erhverv eller privat. Som 
hos de andre kommuner er det pladsmændene der påtaler hvis det vurderes at der er tale om 
erhvervsaffald. 


