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Punkt 3.

Henvendelse fra udvalgsmedlem om affaldsplanlægning.
2011-15057.
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering spørgsmål
fra udvalgsmedlem Lars Peter Frisk samt forvaltningens bemærkninger hertil.

Sagsbeskrivelse
Udvalgsmedlem Lars Peter Frisk har den 5. september 2014 fremsendt følgende spørgsmål til forvaltningen:
”I gruppen har vi snakket om den forsøgsordning for virksomheder, der kører på genbrugspladsen
på Sundsholmen. Hvad koster ordningen, og hvad vil det koste at udbrede den til de andre genbrugspladser? ( Nibe, Gandrup og Storvorde )
Efter hvad jeg har forstået, er der ikke ansat flere for køreordningen. Er det korrekt?”
Miljø- og Energiudvalget har behandlet forslag til kommunens affaldshåndteringsplan Aalborg uden
Affald på temamøde den 19. marts 2014 (punkt 7), udvalgsmøde den 20. maj 2014 (punkt 6), og
senest besluttede et enigt udvalg på mødet den 20. august 2014 (punkt 3) at anbefale, at byrådet
sendte Aalborg uden Affald i offentlig høring. Dette tiltrådte et enigt byråd på mødet den 8. september 2014 (punkt 4), og forslag til Aalborg uden Affald er i offentlig høring frem til 4. november
2014.
I dag har virksomheder adgang til Genbrugspladsen Sundsholmen mod betaling, og i forslaget til
affaldshåndteringsplanen lægges der op til, at åbningstiden for virksomheders adgang, uagtet det
lave besøgstal, udvides til, at der også er adgang om formiddagen.
Byrådet godkendte på mødet den 12. december 2011 (punkt 20) ordningen for erhvervsadgang til
genbrugspladser. Som grundlag for behandlingen udarbejdede forvaltningen et notat, der bl.a. belyser forskellige modeller samt fordele og ulemper. Udskrift af beslutningsprotokol og notat er vedlagt. Baggrunden for at åbne én genbrugsplads er beskrevet i notatet af 22. november 2011, punkt
4.1 (vedlagt) og gengives her:
Fordele og ulemper ved at åbne én eller flere pladser for erhverv
Det forventes, at et relativt begrænset antal virksomheder vil tage imod tilbuddet om at benytte
genbrugspladsen. Ud af kommunens ca. 11.000 virksomheder forventes det, at mellem 200 og 500
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virksomheder vil tilmelde sig ordningen. (Til sammenligning har ca. 100.000 husstande mulighed
for at benytte genbrugspladserne). Tager man det forventede lille antal tilmeldte virksomheder i
betragtning, vil det betyde, at kun ganske få vil efterspørge adgang til en genbrugsplads uden for
StorAalborg.
Der vil være behov for at etablere kontrol på de pladser, der åbnes for erhverv for at sikre, at kun
de virksomheder, der er tilmeldt ordningen, får adgang til genbrugspladsen. Det vil således være et
relativt lille antal ekstra besøgende, som udløser behov for kontrol både ved indkørslen og i form af
stikprøve samt særlige systemer til registrering af farligt affald. Udgiften til at etablere og administrere disse systemer skal indregnes i virksomhedernes gebyr for at benytte pladsen, og jo flere
pladser, det skal etableres på, jo højere bliver gebyret.
Hvis der kun gives adgang til én plads, vil nogle virksomheder få relativt langt til genbrugspladsen.
Ordningen skal betragtes som et tilbud til virksomhederne, og derfor kan alle virksomheder, der
forventer at benytte ordningen, tilmelde sig uden udgifter for virksomheden. Virksomheder, der kun
sjældent har behov for at komme på pladsen, kan fortsat være tilmeldt og så kun betale for adgangen de få gange, virksomheden har behovet.
Desuden kan Affalds- og Genbrugscenter Rørdal åbnes for virksomheder med større mængder affald (der er tilmeldt genbrugspladsordningen). Det vil medføre, at der ligeledes er kontrol på dette
anlæg. Formålet med lade virksomheder benytte Affalds- og Genbrugscenter Rørdal er, at virksomhederne kan komme af med større mængder affald eksempelvis byggeaffald. Desuden er det lettere
at læsse af på dette anlæg, da affaldet ikke skal placeres i containere. Imidlertid lægger forslaget til
bekendtgørelsen op til, at det affald, virksomhederne må aflevere, i karakter skal svare til husholdningernes. Ordningen skal derfor ikke være en løsning for virksomheder med meget store affaldsmængder. Disse virksomheder kan i stedet benytte de private affaldsløsninger og initiativer, som
også findes på markedet i dag. Jord vil fortsat mod betaling kunne afleveres på Affalds- og Genbrugscenter Rørdal.
Fakta
Der er p.t. 812 p-numre tilmeldt den eksisterende ordning for erhverv på genbrugspladser (samme
virksomhed kan have flere p-numre). Der kommer i gennemsnit 200-250 besøg af virksomheder på
genbrugsplads Sundsholmen pr. måned.
Erhvervs gebyrer for benyttelse af genbrugsplads Sundsholmen 2014
Varevogn/personbil, pr. gang
Varevogn/personbil med trailer, pr. gang
Kassevogn, pr. gang
Kassevogn med trailer, pr. gang
Ladvogn, pr. gang

Gebyr
ekskl. moms
200,00 kr.
370,00 kr.
370,00 kr.
540,00 kr.
540,00 kr.

Miljø- og Energiudvalget
Udskrift af beslutningsprotokollen
Mødet den 17.09.2014
Ladvogn med trailer, pr. gang
Aflevering af farligt affald på Genbrugspladsen Sundsholmen, pr. kg
Særgebyr ved fejlaflevering, hvor virksomheden ikke er tilmeldt, pr. gang

710,00 kr.
8,00 kr.
675,00 kr.

Affaldsområdet og herunder erhvervsadgang til genbrugspladser er gebyrfinansieret, og hver enkelt
ordning skal hvile i sig selv. De udgifter til anlæg, drift, administration osv., der er forbundet med
erhvervsadgang til genbrugspladser, skal således finansieres via de gebyrer, som de virksomheder,
der er tilmeldt ordningen, betaler for at benytte pladsen.
Afslutning
Svar på ovenstående spørgsmål kan kort resumeres:
Spørgsmål 1: Betaling for brug af genbrugspladsen skal baseres på faktiske udgifter til bl.a. bomanlæg, nummerpladeregistrering, administration og personale. Forvaltningen har ikke set på konsekvensen af at åbne flere pladser. Den forventede effekt af at åbne flere pladser for erhverv skønnes
at betyde en begrænset stigning i antallet af besøgende og forholdsmæssigt høje ekstraudgifter.
Spørgsmål 2: Udgifter til personale indgår i det gebyr erhverv betaler for at benytte pladsen. I de
tilfælde, hvor det eksisterende personale kan håndtere erhverv, vil der ske en omfordeling af personaleudgifterne, så de pålignes både private og erhverv. Derfor er der ikke ansat yderligere personale
på Genbrugspladsen Sundsholmen.
---Følgende bilag er vedhæftet:

Bilag 1 - Mail fra Lars Peter frisk vedr. genbrugs pladser
Bilag 2 - Aalborg Forsyning, Renovation - Erhvervsvirksomheders adgang til genbrugspladser samt
erhvervsgebyrer pr. 1. januar 2012
Bilag 3 - Tilmeldeordning for virksomheders adgang til genbrugspladser 1. januar 2012
Beslutning:
Til orientering.
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