Pay-By-Plate på alle genbrugspladser
- Pressemeddelelse udsendt den 4. marts 2021

Nu bliver det nemmere at aflevere erhvervsaffald på ALLE genbrugspladserne
Fra 6. april kan virksomheder aflevere erhvervsaffald på alle Sønderborg Forsynings genbrugspladser – og
samtidigt gør automatisk registrering og fast betaling for hvert besøg det meget nemmere at administrere.
Fra 6. april 2021 registrerer et nyt system automatisk køretøjer med gule- og papegøjenummerplader, når
de kører ind gennem porten til genbrugspladsen. Herefter modtager den virksomhed, der står som ejer af
køretøjet, en faktura for besøget.
Dermed slipper virksomhederne for at skulle veje biler ind og ud på brovægten ved hvert besøg, ligesom
det heller ikke længere er nødvendigt at bestille og administrere vejekort til alle virksomhedens køretøjer.
- Det nye system gør det meget lettere for virksomhederne at bruge genbrugspladserne, og fordi vi ikke
længere er afhængige af en brovægt, kan vi fremover modtage erhvervsaffald på alle genbrugspladserne,
fortæller driftschef ved Sønderborg Forsyning, Stinne Stokkebo og fortsætter:
- I stedet for hver gang at skulle på vægten vil man nu i langt de fleste tilfælde bare automatisk modtage en
faktura på et fast beløb pr. besøg.

125 kr. ekskl. moms pr. besøg – på alle genbrugspladser
Virksomhederne bliver fra 6. april automatisk opkrævet et adgangsgebyr på 125 kr. ekskl. moms, hver gang
de kører ind på genbrugspladsen. For adgangsgebyret kan man aflevere genanvendelige materialer som
beton, mursten, haveaffald og træ samt affald til brændbart.
- Dermed bliver det også nemmere for f.eks. håndværkere eller havemænd at give tilbud til deres kunder,
fordi man i langt de fleste tilfælde på forhånd ved, hvad et besøg på genbrugspladsen vil koste. Det vil
fremover kun være tre affaldstyper, der er omfattet af specifikt gebyr, der kan gøre besøget dyrere,
fortæller Stinne Stokkebo.
De dyre affaldstyper, der udløser et specifikt gebyr, er affald til deponi, farligt affald og eternit. Gebyrerne
for eternit og affald til deponi er henholdsvis 1.050 kr. ekskl. moms og 800 kr. ekskl. moms pr. palle eller
bigbag, mens farligt affald koster 22 kr. ekskl. moms pr. kg.
Husk at sige til, hvis affaldet er privat
Fordi registreringen og den efterfølgende fakturering sker automatisk, skal man fra 6.april huske at give
besked, hvis man kører på genbrugspladsen i virksomhedens bil med privat affald. Kører man i bil på gule
plader, skal man også kunne fremvise et dagsbevis
- Så kan vores personale annullere faktureringen, afslutter Stinne Stokkebo.

FAKTA
Affaldstype

Pris

Genanvendelige materialer til f.eks. Tegl & Beton, Metal og Ren Træ.
Småt Brændbart og Stort Brændbart.
Elektronik til f.eks. Småt Elektronik, Hårde Hvidevarer eller Batterier.
Direkte genbrug f.eks. varer til genbrugsbutikkerne eller
genbrugsbyggemarkedet.
Affald til Deponi

125 kr. ekskl. moms /besøg

Eternit med aflæsning
Farligt affald

Du kan aflevere op til 50 kg.
uden beregning.
> 50 kg. koster 800 kr. ekskl.
moms pr. palle/bigbag.
1.050 kr. ekskl. moms pr.
palle/bigbag
22 kr. ekskl. moms pr. kr.

