
Registrering af erhvervsbesøg i Nordfyns Kommune 

Der indføres nummerpladescanning af erhverv på genbrugspladserne i Nordfyns Kommune. 

Dette betyder, at klippekortsordningen ophører pr. 31. januar 2023, og erhvervsdrivende vil nu 

blive faktureret, hver gang de kører ind på en af de tre genbrugspladser.  

Når du kører ind på en af pladserne, vil din nummerplade blive aflæst, og der vil automatisk blive 

hentet oplysninger om bilen samt bruger af denne fra Skats Motorregister. Oplysningerne fra Skat 

er afgørende for, om besøget registreres som et erhvervsbesøg eller ej.  

Alle registrerede indkørsler vil blive faktureret til din virksomheds cvr-nummer, og fakturering sker 

med jævne mellemrum. Som udgangspunkt vil du modtage en faktura for den foregående 

måned i starten af hver måned. På fakturaen kan du se din bils registreringsnummer, hvilke 

datoer du har besøgt genbrugspladserne, og på hvilken genbrugsplads affaldet er afleveret. 

Hvis du har frikøbt din erhvervsbil til privat brug, skal du fremvise dokumentation for dette ved 

aflevering af affald til en af genbrugsvejlederne for ikke at blive faktureret.  

Farligt affald kan fortsat afleveres i kemirummet, men du skal tage kantakt til en 

genbrugsvejleder, før dette kan afleveres.  

 

Det er også muligt at tilmelde sig med Pay By Plate. Dette kan 

gøres på www.nordfynskommune.dk/nummerplade eller ved at 

scanne QR-koden  

 

Kun indregistrerede køretøjer op til 3500 kg har adgang til 

pladserne. Køretøjet må medbringe trailer.   

Har du kun haveaffald fra private, kan det afleveres gratis. For at 

blive fritaget for en indkørsel skal du henvende dig til en 

genbrugsvejleder inden aflæsning af haveaffaldet, og der skal stadig også underskrives og 

afleveres en tro og love-erklæring.  Det er virksomhedens eget ansvar at henvende sig til en 

genbrugsvejleder for at få fritaget en indkørsel.  

 

Priser 

Indkørsel: 150 kroner + moms pr. besøg. 

Farligt affald: 60 kroner + moms pr. påbegyndt kilo. 

Erhvervsdrivende må aflevere max 200 kg, miljø farligt affald på genbrugspladserne. 

 

Klippekort  

Har du klip tilbage på dit klippekort d. 1. februar 2023, kan du aflevere dit klippekort på kontoret 

på Bogense Genbrugsplads, og resterende klip vil blive tilbagebetalt efterfølgende.  

http://www.nordfynskommune.dk/nummerplade

