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Erhvervs brug af genbrugspladserne i
Tønder Kommune
Mange erhverv har reageret på prisstigningen på at benytte genbrugspladserne.
Mange erhvervsvirksomheder har reageret på en prisstigning på 100 % fra 2010 til 2011, da
Tønder Forsyning sendte regninger ud sidst i 2011. De har blandt andet klaget til Tønder
Kommune og Tønder Forsyning over den store, uvarslede prisstigning og at de har benyttet
genbrugspladsen i den tro at prisen i 2011 var nogenlunde den samme som i 2010. Nogle har
også klaget til Statsforvaltningen Syddanmark, der har tilsynet med Tønder Kommune.
Reaktionen fra erhvervene ærgrer, men overrasker ikke Bestyrelsesformand i Tønder
Forsyning Bente Koudal Sørensen:
- En prisstigning på 100% er usædvanlig høj, men nødvendig for at få budgetterne til at
hænge sammen. Jeg forstår udmærket godt, at erhvervene reagerer på en så stor stigning,
og især i disse tider med stramme budgetter og måske faldende indtjening. At regningen
samtidigt dukker op lige før jul uden varsel, har jo heller ikke gjort tingene bedre. Der er
ingen krav til varsling af prisstigninger ud over at offentliggøre de godkendte gebyrer på
vores hjemmeside, som vi har gjort. Vi burde som minimum også have annonceret med det
de lokale ugeaviser i forlængelse af kommunens godkendelse af gebyrerne i april måned.
- Som jeg ser det, er det godt, at lovgivningen nu kræver, at alle landets kommuner er
forpligtet til at stille mindst en genbrugsplads til rådighed for visse typer erhverv. Ved at
affaldet leveres på en genbrugsplads sikres, at affaldet sorteres bedre, end de typisk har
gjort hjemme på virksomheden. Vi udnytter på den måde den ekspertise, vi gennem mange
år har opbygget i forhold til en miljørigtig bortskaffelse af affaldet fra de private husstande.
Erhverv har da også kvitteret med at benytte ordningen flittigt. Så det er da rigtigt ærgerligt,
at prisstigningen kaster mørke skygger over ordningen.
Kundeservicechef i Tønder Forsyning Jørgen Olsen forklarer prisstigningen med følgende:
- Flere faktorer har gjort, at vi har måttet sætte priserne op til det dobbelte. Den
væsentligste faktor er at der er væsentligt færre erhverv til at dele den samlede regning,
end vi regnede med ved fastlæggelse af gebyrerne for 2010. Det skyldes enten, at loven har
forhåndsfritaget dem, eller de har søgt og fået dispensation fra ordningen. Der er som loven
kræver det lavet brugerundersøgelser på genbrugspladserne forud for beregningen af
erhvervsgebyret for 2011. Vi har derfor mere præcist kunnet beregne erhvervs andel af
omkostningerne i forhold til de private husstande end vi kunne ved beregningen af 2010
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gebyrerne, og det har desværre betydet denne store prisstigning.
Kritikken fra erhvervene kendes også fra mange andre steder i landet, hvilket har givet
genlyd helt inde på Christiansborg. Jørgen Olsen oplyser følgende:
- Der har på landsplan været stor kritik af ordningen fra både erhverv og de kommuner eller
affaldsselskaber, der har skullet administrere ordningen. Derfor har Folketinget før jul
vedtaget, at det fra 2012 er frivilligt for erhverv at benytte genbrugspladserne, hvor
ordningen i 2010 og 2011 var tvungen som udgangspunkt. Vi har derfor lavet en brochure
om den nye ordning samt andre ydelser, som Tønder Forsyning kan levere, som vi lige har
sendt ud til en lang række erhvervsvirksomheder i kommunen.

FAKTA:
Erhverv har siden 2010 mod betaling haft adgang til alle kommunens genbrugspladser som
følge af nye regler i Affaldsbekendtgørelsen. Dette fremgår af Tønder Kommunes erhvervs
regulativ, hvor det også er beskrevet, hvilke andre muligheder erhverv skal benytte for lov
ligt at bortskaffe deres affald.
Der er ca. 1.500 virksomheder i Tønder Kommune, der har fået en regning på erhvervsord
ningen på genbrugspladserne.
Affaldsbekendtgørelsen kræver, at der senest skal ligge brugerundersøgelser til grund for
fastlæggelse af gebyrerne for 2011. Tønder Forsyning gennemførte disse undersøgelser i de
cember 2010.
Der findes oplysninger om den nye erhvervsordning på www.toender-forsyning.dk
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