Det er frivilligt, om en virksomhed vil aflevere affald fra virksomheden
på genbrugspladsen.
Hvis virksomheden ønsker at benytte sig af kommunens genbrugspladser, er der 3 muligheder:

Hvem skal benytte klippekort?
•

Alle virksomheder med mere end 5 ansatte, uanset hvilken branchekode
virksomheden har.

•

Alle virksomheder med branchekode på listen, undtagen hvis der kun er 0 – 1 ansat
udover ejeren af virksomheden, så skal der købes abonnement.

Klippekort bestilles på vores Assens Forsynings hjemmeside –
www.assensforsyning.dk
Ud over klippekortene skal der betales et administrationsgebyr hvert år på 285,- kr. +
moms ved tilmelding til ordningen d.v.s. første gang i et kalenderår, virksomheden køber
klippekort.
Gebyret er det samme uanset på hvilken tid af året man tilmelder sig.
Virksomheden skal bruge sit P-nr. når der bestilles klippekort på hjemmesiden, dette kan
findes i det centrale virksomhedsregister www.virk.dk.
Hvis virksomheden ikke har mulighed for at bestille på hjemmesiden, er de selvfølgelig
velkommen til at ringe til Affald og Genbrug.

Hvem kan benytte abonnementsordningen?
•

Virksomheder med affaldsmængder svarende til en husstand.

•

Alle virksomheder med 0-1 ansat udover ejeren af virksomheden

•

Ved virksomheder med lejet medarbejdere foretager vi sammen med Assens
kommune en konkret vurdering af virksomhedens affaldsmængder og – typer.

•

Virksomheder med 2-5 ansatte, hvis branchekode IKKE er på Branche-kodelisten
herunder.

Er virksomheden omfattet af ovenstående, kan den købe et årsabonnement, svarende til
prisen for en husstand (890,-kr. i 2020).
Virksomheden skal henvende sig Affald og Genbrug for at bestille årsabonnementet. De
får herefter tilsendt/udleveret en mærkat.
Mærkaten skal placeres synligt i frontruden ved adgang til genbrugspladserne.

Hvem kan benytte ID-kort?
Små servicevirksomheder, som laver praktisk arbejde hos private husstande, herunder
afleverer husstandens affald på genbrugspladsen i Assens Kommune, kan gratis aflevere
den private husstands affald, når følgende kriterier er opfyldt:
1. Dokumentation fra den private husstand på ejerskabet af affaldet –blanketten kan
hentes på hjemmesiden.
2. Servicevirksomheden har et gyldigt id-kort, udstedt af Assens Forsyning A/S, Affald
og Genbrug (koster et gebyr på 170,- kr. i 2020 af få udstedt id-kort).
Assens Forsyning A/S, Affald og Genbrug udsteder personlige ID-kort til ejeren af virksomheden efter vurdering, om kriterierne for fritagelse er opfyldt.
Kriterierne for udstedelse af ID-kort er:
1. Servicevirksomheden skal i CVR-registret være registreret med Branchekoden
81 10 00, Kombinerede serviceydelser og Virksomhedsform 10- Enkeltmandsvirksomhed. Det kan tjekkes hvordan virksomheden er registreret på www.virk.dk.
2. Servicevirksomheden skal i Miljøstyrelsens Affaldsregister være registreret som
transportør i Assens Kommune. Registreringen sker på MST.dk.

Virksomheder må aflevere affald på genbrugspladsen i Assens, Vissenbjerg og Haarby
med lovligt indregistrerede køretøjer med en totalvægt op til 3.500 kg. plus en eventuel
trailer.
Eternit med asbest er farligt affald. Virksomheden må højst aflevere 200 kg. farligt affald
på genbrugspladserne om året.
Husk, at anmelde asbestaffald til Assens Kommune, senest 14 dage inden, det må
afleveres på genbrugspladsen.

