Bilag
Dette notat sammenfatter Forvaltningens bemærkninger til indkomne høringssvar, herunder hvorvidt høringssvar
foreslås at føre til ændringer i regulativ for erhvervsaffald.

Høringssvar

Forvaltningens bemærkninger

Danmission
Danmission tømmer dødsboer og
drifter genbrugsbutikker. De
kommer på genbrugspladsen én
til flere gange om ugen. De
mener, at det vil blive urimeligt
dyrt for dem at skulle betale pr.
besøg.

Affald, som kommer direkte fra et dødsbo, er husholdningsaffald, og
det kan Danmission komme gratis med på genbrugspladsen, forudsat
at de er registreret som transportør. Det affald som kommer fra deres
butikker, er blevet til erhvervsaffald, og det skal de betale for. De kan
samle affaldet fra butikkerne til en fuld bil, så de kører med fulde læs,
for at mindske prisen.
Forslag: Der skrives ind i regulativet, at erhverv, som kommer med
husholdningsaffald og som er registreret som transportør kan komme
med husholdningsaffald gratis på genbrugspladsen

CKA
CKA er en kommunal
institution/enhed, som servicerer
skoler, børnehaver, plejehjem,
biblioteker, administrationer og
andre kommunale afdelinger. De
kommer 3-4 gange om ugen på
genbrugspladsen og har 6 biler.
De vurderer, at det kommer til at
koste 30.000 kr om året, hvis de
skal betale pr besøg. Det samme
problem vurderes at være
gældende for Park & Vej.

CKA har mulighed for at samle affaldet på Løgstørvej i Aars og så
benytte en ekstern transportør til at tømme containerne. Alternativt
kan de samle affaldet på Løgstørvej til hele læs, før de kører på
genbrugspladsen. Den nye betalingsmodel kan - lige som for de private
virksomheder - få økonomisk konsekvens for de kommunale
institutioner, der benytter ordningen.

Mogens Kristensen (vinhandler i Aars)
Mogens Kristensen (MK) mener,
at ordningen med betaling pr.
besøg rammer de små butikker,
som ikke har plads til store lagre.
De kører på genbrugspladsen
flere gange om ugen med
genanvendelige materialer. MK
vurderer, at det vil koste omkring
20.000 kr. om året.

Svar på Mogens Kristensens henvendelse: Benyttelse af
genbrugspladsen er et tilbud til virksomheder i kommunen, men de
behøver ikke benytte genbrugspladsen. Virksomheder kan frit vælge en
anden modtager. Det er også en mulighed at køre affaldet til
Vesthimmerlands Forsyning i Oudrup, hvor der er en vægt.
Forslag: Vesthimmerlands Forsyning har besluttet, at erhverv kan aflevere
pap og papir gratis på genbrugspladsen for at tilgodese denne type
erhverv

