BETALINGSORDNING
for virksomheder på

GENBRUGSSTATIONER
I ODENSE

Siden 2015 har registrering af virksomheders besøg på genbrugsstationerne i
Odense Kommune foregået ved hjælp af
automatisk nummerpladegenkendelse.
Det betyder, at et videokamera filmer
nummerpladerne ved indkørslen, og ud
fra de data, som SKAT har registreret på
nummerpladen, sender Odense Renovation
en regning hver måned til virksomheden.
Virksomheder uden for kommunegrænsen
er også velkommen på genbrugsstationerne
i Odense.
Biler med gule plader
Hvis der er afløftet fuld moms, registreres
dit besøg automatisk som erhvervsbesøg.
Har du dagsbevis til at bruge bilen
privat på dagen, skal du vise beviset til
genbrugsvejlederen, som så annullerer dit
besøg i systemet.
Biler med papegøjeplader
Kører du med papegøjeplader og er
registreret i SKAT med et cvr-nummer,
registreres dit besøg som erhvervsbesøg.
Kommer du med privat affald, skal du
henvende dig til genbrugsvejlederen, som
så annullerer det enkelte besøg i systemet.
Er din bil ikke registreret i SKAT med
et cvr-nummer, og kommer du med
erhvervsaffald, skal du henvende dig til en
genbrugsvejleder og oplyse virksomhedens
cvr-nummer. Så registreres dit affald som
erhvervsaffald, og faktura fremsendes.
Biler med hvide plader
Bruger du privatbilen til erhvervsaffald, skal
du henvende dig til genbrugsvejlederen og
oplyse virksomhedens cvr-nummer hver
gang du kommer. Så registreres dit affald
som erhvervsaffald, og faktura fremsendes.

Udenlandske nummerplader
Biler med udenlandske nummerplader
henvises til genbrugsstationen i Havnegade,
hvor man kan betale med betalingskort.
Et besøg koster kr. 150,- inkl. moms.
Priser
Vi har en fast pris pr. erhvervsbesøg. I 2018
er prisen 120 kr. pr. besøg ekskl. moms
uanset type af affald (dog ikke farligt affald).
Størrelse på bil og trailer
På de 4 store genbrugsstationer på
Holkebjergvej, Havnegade, Energivej og
Rugårdsvej er der adgang for biler på max.
3.500 kg og trailer på max. 3.500 kg. På de
øvrige stationer må bil og trailer tilsammen
højst veje 4.250 kg.
Farligt affald
Det koster 5,50 kr. pr. kg. ekskl. moms at
aflevere farligt affald. Farligt affald kan afleveres
på modtagepladserne på genbrugsstationerne
i Havnegade og på Snapindvej.
En virksomhed må maks. aflevere 200 kg. farligt
affald pr. kalenderår. Har I mere end 200 kg.
farligt affald, skal det afleveres til eller afhentes
af en virksomhed, som er godkendt til dette.
Affaldet skal sorteres
På genbrugsstationen skal man selv
aflevere affaldet i de rigtige containere.
Rigtig sortering gavner miljøet, så derfor
er det vigtigt ikke at sammenblande
affaldstyperne. Er du i tvivl om sorteringen,
så spørg en genbrugsvejleder på pladsen.

Besøg vores 8 genbrugsstationer
i Odense Kommune Åbningstider:
Genbrugsstationerne i Odense er klar til at tage
imod dit affald. Vi modtager over 40 forskellige
typer affald, som skal sorteres i hver sin
container. Er du i tvivl om korrekt sortering, så
spørg genbrugsvejlederen på genbrugsstationen.

1 Cd’er og dvd’er
1A Toner og blækpatroner
2 Blandet papir
3 Bøger
4 Pap
7A Vinduesglas med rammer
7B Vinduesglas uden rammer
7C Termoruder med PCB (Havnegade)
8 Flasker og sylteglas
9A Små husholdningsapparater
9B Billeskærme
10 Metaller
10A Øldåser og sodavandsdåser
11A Store husholdningsapparater
11B Kølemøbler
12 Plastikposer og plastfolie
13 Hård plast
14 Asbest og eternit
16 Haveaffald
17	Tagpap (Havnegade, Niels Bohrs Allé,
Snapindvej, Energivej og Rugårdsvej)
18 Madrasser, gulvtæpper og møbler af træ
18A Rent træ
19 Dæk – med og uden fælge
20 Småt brændbart under 1 meter

Hverdage: 8.00 - 18.00.

Genbrugsstationen i Havnegade dog
fra kl. 7.00 på hverdage.

Lørdage, søndage og
helligdage: 9.00 - 18.00

Lukket den 24. - 26. og 31. december
samt den 1. januar.

21 Asfalt (Havnegade og Rugårdsvej)
22 Jord, sand og grus
23 Gips
24 Deponi
24A Mineraluld
25 Trykimprægneret træ
26 Beton og tegl
26A	Hvide toiletter og håndvaske (Havnegade,
Snapindvej, Holkebjergvej, Energivej, Niels
Bohs Allé og Rugårdsvej)
26B Bygningsaffald med PCB (Havnegade)
27 Genbrugelige effekter
28 Tøj og sko
29	Papir til makulering (Havnegade, Snapindvej
og Rugårdsvej)
30 Bilbatterier
31 Batterier
32 Lysstofrør
32A Elsparepærer
34 Kun ledninger
35 Kun mursten (Havnegade, Snapindvej, Holkebjergvej, Energivej, Niels Bohs Allé og Rugårdsvej)
36 Tekstiler

Alle skal betale for brug af genbrugsstationerne
Borgere og virksomheder er fælles om at betale omkostningerne ved at drive en
genbrugsstation. Borgere betaler via det årlige renovationsgebyr, og virksomheder betaler pr.
besøg. Kun hvis alle betaler, kan vi drive genbrugsstationerne optimalt for kunderne og miljøet.
Spørgsmål?
Har du spørgsmål til virksomheders besøg på genbrugsstationerne i Odense, så læs
mere på www.odenserenovation.dk/erhvervsadgang.
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Du er også velkommen til at kontakte en genbrugsvejleder på genbrugsstationerne
eller skrive en mail til nummerplade@odenserenovation.dk.

