
PlusByg for virksomheder
- sådan kan I bruge PlusByg

Som virksomhed i én af AffaldPlus’ 6 ejerkommuner (Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø eller Vordingborg), kan I gratis aflevere 
materialer og udstyr til direkte genbrug i PlusByg  - vores genbrugsbyggemarked i Næstved. I kan komme af med jeres materialer 
døgnet rundt. Læs her, hvad I kan aflevere, og hvordan I skal gøre.

I kan aflevere mange typer af  
materialer og udstyr til direkte genbrug, 
fx: 

• Trælister, -plader  og planker m.m.
• Gipsplader
• Mursten, teglsten, fliser og belægningssten
• Isolering
• Sanitet, armaturer, håndvaske m.m.
• Døre, vinduer og karme
• Søm, skruer, beslag m.m.
• Værktøj og maskiner m.m.
• Store møbler og inventar
 
Materialerne skal være egnet til direkte genbrug, så de kan 
bruges af andre.

Har I spørgsmål til, hvad I kan aflevere, så kontakt os og hør 
nærmere.

Det kan I aflevere

Når I afleverer materialer og udstyr  
til direkte genbrug i PlusByg, er det gratis 
for jer. Det skyldes, at AffaldPlus undgår at 
bruge ressourcer på at håndtere og fragte 
affaldet. Afleverer I jeres materialer på en 
af vores genbrugspladser, betaler I det sædvanlige gebyr for 
jeres besøg på pladsen.

Jeres genbrugelige materialer skal afleveres på vores adresse 
på Fiskerhusvej 25 i Næstved. Når I laver en aftale med os, får 
I adgang til at aflevere effekter døgnet rundt. Desuden kan vi 
tilbyde lån af udstyr til at gøre aflæsningen nemmere. 

Kommer I inden for vores normale åbningstid, byder vi på 
gratis kaffe!

Gratis og nem aflevering

For at få adgang til at aflevere materialer til Plus-
Byg uden for åbningstid, skal I indgå en aftale med 
AffaldPlus. Aftalen indebærer følgende: 

• Virksomheden skal oprette sig som Pluskunde (alle  
oplysninger om jeres aftale vil knytte sig til jeres bruger- 
registrering hos os). 

• Virksomheden skal underskrive en særlig GDPR-aftale, jf. 
persondataforordningen, da der fx vil være videoovervåg-
ning og registrering af biler i aflæsseområdet. 

• Virksomheden får udleveret en nøglebrik, som giver adgang 
til aflæsseområdet uden for normal åbningstid. I får sam-
tidig nærmere instruktion i, hvordan I bruger brikken, og 
hvordan I læsser af. 

Kontakt AffaldPlus på telefon 5575 0800 for at indgå en aftale 
eller skriv til os på affaldplus@affaldplus.dk

Sådan gør I

Formålet med PlusByg er at levetidsforlænge 
materialerne – at give dem nyt liv i et nyt bygge-
projekt eller en ny kontekst.

Når vi levetidsforlænger et produkt, udskyder vi det tidspunkt, 
hvor det skal affaldsbehandles. Og samtidig udskyder vi 
behovet for indvinding af nye råstoffer – en proces der altid er 
ekstremt energikrævende og sætter store CO2-aftryk.

Ved at afsætte virksomhedens genbrugelige materialer igen-
nem PlusByg, er I med til at øge genanvendelsen og bidrage til 
den cirkulære økonomi i Syd- og Vestsjælland.

Cirkulær økonomi

PlusByg        Fiskerhusvej 25        4700 Næstved        Telefon 2022 5735       
Åbningstid: Tirsdag - fredag: 12.00-17.00, lørdag - søndag: 10.00-15.00    Juni 2019


