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253 
Orienteringssag: Erhvervs brug af Rebild Kommunes genbrugspladser 

Sagsnr: 07.01.00-A00-2-13 
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget 

Sagsresume 
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget 
 
Udvalget orienteres om opgradering af nummerpladegenkendelsessystemet på kommu-
nens genbrugspladser.  
 

Sagsfremstilling 
Ifølge affaldsbekendtgørelsen skal erhverv opkræves for brug af genbrugspladser, enten 
som abonnement eller pr. besøg. I Rebild kommune faktureres virksomheder pr. besøg. 
Der er nummerpladegenkendelse på alle pladser siden 2012. System og udstyr er løbende 
vedligeholdt og udskiftet, men udstyret trænger nu til en større opgradering, så det bliver 
tidssvarende og kan fungere optimalt med nye softwareopdateringer. 
 
Det nuværende system lukker alle køretøjer ind, og der bliver taget et foto af nummerpla-
den. Alle nummerplader registreret til erhverv får en regning pr. besøg. Der tages kun foto 
af nummerpladen foran på køretøjet, hvilket i princippet gør det muligt at anvende en pri-
vatbil med trailer til at køre erhvervsaffald på genbrugspladsen. 
 
I forbindelse med opgradering af udstyret på de tre genbrugspladser installeres endnu et 
kamera, så der også tages foto af bilen/traileren bagfra. Praksis bliver fortsat at alle køre-
tøjer registreret til erhverv forudsættes at medbringe erhvervsaffald og vil modtage en 
opkrævning pr. besøg. Det vil så betyde, at der vil blive sendt en regning, hvis traileren er 
erhvervsregistreret, selvom bilen ikke er. 
 
Forvaltningen vil informere om opgraderingen af systemet på relevante medier og på gen-
brugspladsen. 
 
Bilag 1 - Notat vedr. systemopgradering samt ny praksis for erhvervsaffald. Notatet inde-
holder en kort opsummering af praksis og erfaringer fra nabokommuner, samt en brede 
indføring i formålet med at opgradere det nuværende system på genbrugspladserne.  
 
Administrativ bemærkning 
Hvis man kommer med privataffald i en erhvervsbil, skal man have købt et dagsbevis hos 
Skat. På samme måde skal man betale udtagelsesmoms, når man benytter en erhverv-
strailer til privat kørsel. 
Så man kan som udgangspunkt ikke benytte en erhvervstrailer til privat kørsel.  
 
 
I Rebild blev der lukket for touchskærm ved indkørsel på genbrugspladserne for at lette 
flowet ind. 
 
Praksis i dag 
Ejerforhold på 
Køretøjer 

Erhverv eller 
Privat 

Betaling Gratis Bemærkninger 

Gulplade Erhverv X 
 

Kan ikke Fritages for beta-
ling 
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Erhverv med 
dagsbillet 

 
X Fritages ved fremvisning 

af dagsbillet fra Told og 
Skat 

Privat 
 

X Biler indregistreret før 
2009 

Erhverv 
 

X 
 

Papegøjeplade 
Privat 

 
X 

 

Erhvervsleasing X 
  

Leaset Køretøj 
Privatleasing 

 
X 

 

Erhverv X 
 

Hvis affaldet ikke ligner 
erhvervsaffald, kan man 
fritages ved henvendelse 
til personalet 

Lejet køretøj 

Privat 
 

X 
 

Erhverv 
 

X 
 

Lånebil 
(F.eks. fra værk-
sted) 

Privat 
 

X 
 

Erhverv X 
 

Hvis affaldet ikke ligner 
erhvervsaffald, kan man 
fritages ved henvendelse 
til personalet 

Trailer 

Privat 
 

X 
 

 
 
 
 

Økonomi 
Der er omkring 130.000 årlige besøg på Rebild Kommunes genbrugspladser. I dag faktu-
reres > 1 % af alle besøg, som besøg med erhvervsaffald. I 2022 er gebyret pr. besøg 
241 kr.  
Til sammenligning har Mariagerfjord Kommunes brugerundersøgelse vist, at 3,5 % af be-
søg på deres genbrugspladser er fra virksomheder.  
Hvis det antages at de to kommuner er sammenlignelige, kan vi altså forvente mere end 
en fordobling af besøg, der skal faktureres. Dermed er udgiften til opgraderingen hurtigt 
tjent ind igen. Opgradering af udstyr og system koster omkring 200.000 kr. Dertil købes 
serviceaftaler for 4.000 pr. år. 
 
 

Indstilling 
Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning 
 
 
Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 28. september 2022, pkt. 206: 
Udsat 
 
 
Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 2. november 2022, pkt. 214: 

Udsat, idet der ønskes orientering om praksis i nabokommuner  
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Beslutning 

Leon Sebbelin og Flemming Larsen tog orienteringen til efterretning. Morten Lem og Peter 
Hjulmann ønsker ikke at opsætning af bagkamera og fremsætter initiativsag herom.  

Mads Holm Danielsen deltog ikke i behandlingen af sagen. 
 

Bilag 

 Notat vedr. systemopgradering samt ny praksis for erhvervsaffald 
 Systemopgradering samt ny praksis for erhvervsaffald på Rebild Kommunes Gen-

brugspladser.docx 

Bilag/Punkt%20253%20Bilag%201%20Notat_vedr_systemopgradering_samt_ny_praksis_for_erhvervsaffald.pdf
Bilag/Punkt%20253%20Bilag%202%20Systemopgradering_samt_ny_praksis_for_erhvervsaffald_paa_Rebild_Kommunes_Genbrugspladserdocx.pdf
Bilag/Punkt%20253%20Bilag%202%20Systemopgradering_samt_ny_praksis_for_erhvervsaffald_paa_Rebild_Kommunes_Genbrugspladserdocx.pdf

