Kære kunde

Vedr.: Nummerpladescanner
I lighed med de fleste andre kommuner i Danmark overgår vi nu til afregning pr. besøg for
vores erhvervskunder. Det betyder, at du næste gang du benytter genbrugspladsen, vil
ankomme til vores nyetablerede bomanlæg med nummerpladescanner.
Testperiode uge 21-23
Vi starter med en testperiode i ugerne 21, 22 og 23. Her skal du ved ankomst til bomanlægget følge anvisningen på touchskærmen. I testperioden sker der ingen fakturering. Vores pladsguider står naturligvis klar til at hjælpe.
Opstart uge 24-25
Vi forventer opstart i uge 24 eller 25, hvorefter du automatisk modtager en faktura pr.
måned. Der kan forekomme forsinkelser på faktureringen de første par måneder. Gamle
ordninger, som vignette og klippekort, ophører, når ny ordning træder i kraft (uge 24-25).
190 kroner pr. besøg
Prisen er politisk vedtaget til 190 kroner pr. besøg. Virksomheder har (jf. affaldsbekendtgørelsen) adgang til genbrugspladserne i indregistrerede køretøjer med en tilladt totalvægt på maksimalt 3.500 kg og med en på køretøjet monteret trailer. Der er ikke adgang
til genbrugspladserne i motorredskaber og traktorer. Farligt affald skal, i lighed med tidligere, registreres særskilt af pladsguiden. Se også FAQ på næste side.
Sådan fungerer touchskærmen
• Kør frem til bomanlægget.
• Kameraet scanner din nummerplade.
• På touchskærmen skal du vælge, om du kommer som ERHVERV eller PRIVAT.
• Trykker du PRIVAT går bommen op. Erhvervskunder, der trykker privat, vil efterfølgende blive faktureret for erhvervsadgang, fordi scanneren genkender din
nummerplade. Kontakt pladsguide for evt. betalingsfritagelse.
• Trykker du ERHVERV skal du vælge om dit affald er ERHVERVSAFFALD eller HUSHOLDNINGSAFFALD.
• Vælger du HUSHOLDNINGSAFFALD går bommen op. Kun registrerede affaldstransportører, jf. affaldsregisteret, må benytte denne mulighed. Se også FAQ på
næste side.
• Vælger du ERHVERVSAFFALD går bommen også op og virksomheden er nu registreret med ét besøg til 190 kroner.
• I begge tilfælde bliver du gjort opmærksom på, at du skal henvende dig til pladsguiden, hvis du har farligt affald med.
På næste side har vi lavet en lille FAQ. Finder du ikke svar på dit spørgsmål der, kan du
kontakte os på 98 68 32 00.
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Spørgsmål og svar (FAQ):
Hvad gør jeg, når jeg som erhvervskunde kommer med almindeligt erhvervsaffald og farligt affald?
På touchskærmen taster du ERHVERV + ERHVERVSAFFALD + FARLIGT AFFALD og bommen går op. Når du er kørt ind
på pladsen, tager pladsguiden kontakt til dig, og registrerer dit farlige affald. Fakturering af farligt affald og asbest
sker stadig særskilt på din månedsfaktura.
Får jeg kvittering for aflevering af farligt affald?
Ja. Den kan man vælge at få tilsendt pr. mail. Den kommer også automatisk på din månedsfaktura.
Hvad gør jeg, hvis jeg kommer med privat husholdningsaffald i firmabil som er frikøbt med dagsbevis?
På touchskærmen taster du ERHVERV + HUSHOLDNINGSAFFALD og bommen går op.
Når du er kørt ind på pladsen, kontakter du pladsguiden for betalingsfritagelse.
Hvad gør jeg, hvis jeg kommer i privat bil med erhvervsaffald?
På touchskærmen taster du ERHVERV + ERHVERVSAFFALD og bommen går op.
Når du er kørt ind på pladsen, kontakter du pladsguiden for korrekt registrering med henblik på fakturering.
Hvad gør jeg, hvis jeg som erhvervskunde kommer med pap til genanvendelse?
Pap er penge værd og skal derfor vejes. Det gør du ved at køre til ”Erhvervsvægten” på genbrugspladsen i Løgstør
eller ved varmeværket i Aars. Herefter bliver du henvist til aflastningssted.
Ring til os inden du kører hjemmefra 98 68 32 00.
Må erhvervskunder aflevere husholdningsaffald fra én husholdning uden beregning?
Ja – under forudsætning af at affaldet er defineret som husholdningsaffald, udelukkende stammer fra én husholdning og at du, forud for ankomst til genbrugspladsen, er registreret som affaldstransportør i affaldsregisteret.
Hvad er definitionen på erhvervsaffald og husholdningsaffald?
Erhvervsaffald er affald, som er skabt af virksomheder og institutioner, f.eks. have/park-affald, storskrald, bygge- og
anlægsaffald, produktionsaffald, industriaffald, kildesorterede affaldsfraktioner og jord. Erhvervsaffald kan enten
være farligt eller ikke-farligt. Husholdningsaffald er affald, som naturligt opstår i en privat husholdning. Det kan f.eks.
være haveaffald, storskrald, aviser/reklamer. Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet.

Start:

Vælg Privat eller Erhverv:

Ved tryk på [Privat] går bom op:

Ved tryk på [Erhverv] skal der svares på 2 spørgsmål. Først affaldstype:

Dernæst om der medbringes farligt affald:

Herefter går bom op:

