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1. I - Fastsættelse af nye gebyrer for 2013 for erhvervs adgang til
genbrugsstationer - TU
Sagstype: Åben
Type:
Teknisk Udvalg I
Sagsnr.: 12/27334

Sagsfremstilling
Byrådet fastsatte ved vedtagelse af Budget 2013-2016 gebyrer for 2013 for erhvervs adgang
til kommunens genbrugsstation samt øvrige genbrugsstationer i I/S Vestforbrændings opland.
Gebyrerne blev fastsat i overensstemmelse med de gebyrstørrelser, som I/S Vestforbrændings
bestyrelse anbefalede.
I/S Vestforbrændings bestyrelse forventes ved sit møde den 5. december 2012 at ændre sine
anbefalinger vedrørende gebyrer for 2013 for erhvervs adgang til genbrugsstationerne i affaldsselskabets opland. I/S Vestforbrændings bestyrelse forventes at anbefale følgende gebyrer:
Biltype

Årskort

Engangsbillet

Personbil

1.600 kr./køretøj

150 kr./besøg

Kassebil

3.300 kr./køretøj

150 kr./besøg

Ladvogn

6.300 kr./køretøj

200 kr./besøg

Farligt affald: 36 kr. for hvert kg. ud over de første 5 kg.
De nye gebyrer er fastsat ud fra indeværende års erfaringer med virksomhedernes brug af
genbrugsstationerne. ”Årskortgebyrerne” er betydeligt reducerede i forhold til de tilsvarende
gebyrer for 2012.
De nye gebyrstørrelser er desuden beregnet på baggrund af en ny model, som er baseret på
en ny praksis for vurdering af, hvad som er henholdsvis husholdnings- og erhvervsaffald. I/S
Vestforbrændings administration har fået foretaget en ekstern juridisk vurdering af den foreslåede model. Det vurderes, at kommunalbestyrelserne har vide rammer for, hvordan gebyrerne beregnes, og at både den hidtidige og den nye beregningsmodel ligger indenfor rammerne.
Affaldsbekendtgørelsen fastsætter at den enkelte virksomhed pr. 01.01.2013 frit kan vælge,
hvilke genbrugsstationer den ønsker at benytte på tværs af kommune- og affaldsselskabsgrænser. Dette medfører et øget behov for at harmonisere principper for betaling, beregning af
gebyrer mv. på tværs af kommuner og affaldsselskaber.
I/S Vesforbrændings administration har sammen med de fire øvrige affaldsselskaber på Sjælland etableret en arbejdsgruppe. Gruppens arbejde skal danne grundlag for, at der anvendes
ens principper og fortolkninger af relevante forhold i relation til erhvervs adgang til de sjællandske genbrugsstationer. Med de foreslåede gebyrer sker en tilnærmelse til de øvrige sjællandske affaldsselskaber.
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I 2012 har erhvervs betaling for adgang til genbrugsstationerne i I/S Vestforbrændings opland
været afhængig af, om der benyttes trailer eller ej. Ingen af de øvrige sjællandske affaldsselskaber har i 2013 et tillægsgebyr for brug af trailer. På den baggrund forventes I/S Vestforbrændings bestyrelse at anbefale, at tillægsgebyret for brug af trailer fjernes for 2013. Dette vil bringe interessentkommuners gebyrstruktur mere på linje med resten af Sjælland, samt
gøre betalingsprincipperne mere enkle.
Økonomi
Gebyrordningen er en hvile-i-sig-selv-ordning, som skal dække de faktiske omkostninger.
Retsgrundlag
Bekendtgørelse nr. 1415 af 12. december 2011 om affald.
Politik/Plan
Ingen bemærkninger.
Information
Gebyrerne for erhverv adgang til genbrugsstationerne vil blive offentliggjort på kommunens
hjemmeside samt på I/S Vestforbrændings hjemmeside, hvor tilmelding til ordningen også skal
ske.
Høring
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Administrationen finder, at den praksis for fordeling af omkostninger mellem husholdninger og
erhverv, der ligger til grund for de foreslåede gebyrer, er mere reel end den hidtidige.
Administrationen finder det endvidere hensigtsmæssigt, at der sker en tilnærmelse til de øvrige
sjællandske affaldsselskaber i forhold til principper for fastsættelse og opkrævning af gebyrer.
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Indstilling
Administrationen indstiller, at:
1) gebyrerne (ex moms) for 2013 for erhvervs adgang til kommunens genbrugsstation samt
øvrige genbrugsstationer i I/S Vestforbrændings opland fastsættes som følger:
Biltype

Årskort

Engangsbillet

Personbil

1.600 kr./køretøj

150 kr./besøg

Kassebil

3.300 kr./køretøj

150 kr./besøg

Ladvogn

6.300 kr./køretøj

200 kr./besøg

Farligt affald: 36 kr. for hvert kg. ud over de første 5 kg.
2) beslutningen om at ændre gebyrerne for 2013 for erhvervs adgang til genbrugsstationerne
træffes under forudsætning af, at I/S Vestforbrændings bestyrelse ved sit møde den 5. december 2012 ændrer sine anbefalinger vedrørende ”genbrugspladsgebyrer for 2013” til ovennævnte gebyrstørrelser.
Bilag:
1 Åben Indstilling til I/S Vestforbrændings bestyrelse vedrørende gebyrer for
2013 for erhvervs adgang til genbrugsstationer

311906/12

2 Åben Nugældende gebyrer for 2013 for erhvervs adgang til genbrugsstationer

312616/12
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