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Godt at vide før du besøger genbrugspladsen

Virksomheders betaling for brug af
genbrugspladsen

•

I 2017 er prisen 153,- kr. pr. gang ekskl. moms. Derudover
skal der betales særskilt for aflevering af farligt affald.
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Giv ting nyt liv! Har du ting, andre kan få nytte af, så sæt
dem til Direkte Genbrug.
(Næsten) alt kan afleveres! Se, hvordan du sorterer, i
vores sorteringsvejledning på nettet.
Læg en plan! Planlæg dit besøg hjemmefra – så er det
nemt og hurtigt at komme af med dit affald.
Er du for tung? Kun køretøjer med en vægt under 3500 kg
+ evt. trailer kan komme på genbrugspladsen.
Kør forsigtigt! Maks-hastigheden på vores genbrugspladser er 15 km/t.
Ikke mere end du selv kan bære! Medbring evt. en hjælper,
hvis du har store og tunge ting.
Det’ da klart! Du må kun benytte klare sække, hvis du
afleverer affaldet i emballage.
Skån miljøet – og os! Sluk motoren, når du bevæger dig
rundt på pladsen – undgå at køre i tomgang.
Sluk cigaretten! Rygning er forbudt på vores genbrugspladser.
La’ affaldet være i fred! Det er ikke tilladt at klunse på
vores genbrugspladser.
Din mor kommer her også! Så husk at gøre rent efter dig
selv, hvis du taber noget på pladsen.
Undgå støv på hjernen! Vis hensyn, hvis du afleverer
støvende affald. Tjek vindretningen.
Børn er altid velkomne! Men husk at passe på dem – her
er meget trafik.
VUFF! Husdyr har ikke så meget at gøre på vores genbrugspladser – så lad dem blive i bilen.
Restaffald – (dagrenovation) kan kun afleveres på
udvalgte genbrugspladser og i særligt mærkede sække.
Spørg os! Hvis du er i tvivl om noget. Vi er her for det
samme.

Se hvornår genbrugspladsen har åbent - også på
helligdage - på www.affaldplus.dk

Prisen dækker alt det affald, der kan være i et køretøj op til
3500 kg + trailer.
Vi opkræver betaling ved hjælp af nummerpladeaflæsning
og udsender fakturaer en gang om måneden.
I kan også vælge at betale, hver gang I ankommer til pladsen.
Hvis du tilmelder din virksomhed som Plusbruger, kan du
opnå en række fordele. Læs mere på www.affaldplus.dk/
vaerd-at-vide/plusbruger.
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Hvor gør jeg
af mit affald?

Sorter dit affald
På genbrugspladsen har vi containere til de fleste affaldstyper - der kan dog forekomme variationer fra
genbrugsplads til genbrugsplads.

Akkumulatorer

Asbest og eternit

Hård PVC

Dæk

Startbatterier fra både, biler og
motorcykler, nødstrømsbatterier

Farligt affald

Imprægneret træ

Farligt affald

Asbestholdige byggematerialer

Kølemøbler

Tagrender, kloakrør, drænrør,
kabelbakker, trapezplader

Dæk med og uden fælge

Printerpatroner
Printerpatroner, blækpatroner,
lasertoner, overskudstoner

Køleskabe, frysere, klimaanlæg,
andet udstyr med kølemiddel

Ledninger og kabler
Ledninger, kabler

Trykimprægneret træ, jernbanesveller, telefonpæle

Pærer

Trykflasker
Gasflasker, ildslukkere, ilt- og
acetylenflasker, campinggas,
kulsyrepatroner

Træstød
Lavenergipærer, glødepærer

Træstød, store rødder, grene
over Ø 10 cm

Maks. 20 plader pr. dag. Kontakt venligst
personalet før aflevering.

Asfalt

Farvede plastfolier
Asfalt

Flyvehavre og bjørneklo

Aske
Aske, grillkul

Batterier

Fortroligt papir

Beton, teglsten, mursten,
cement, mørtel, natursten
Alt uden glasering

Bilruder
Bilruder

Isolering

Jern og metal

Glas og flasker
Flasker, emballageglas

Maks. 1 m3 pr. projekt

Keramik og porcelæn
Håndvaske. toiletter, porcelæn

Tømte glas og flasker.

Deponi
Opfej, blød PVC

Direkte genbrug
Til salg i
PlusButikken
Kontakt venligst personalet før aflevering.

Haveaffald
Græs, blade, hækafklip,
ukrudt, grene under Ø 10 cm

Hård plast
Spande uden metalhank, plaskasser, hyndebokse, tøjkurve

Europapaller, engangspaller,
halvpaller, plastpaller

Pap

Solcellepaneler

TV, fladskærme, bærbare pc’er

Små husholdningsapp.
Bølgepap, papemballage, papkasser, karton, æggebakker

Mikroovne, emhætter, støvsugere, computerudstyr, kameraer,
musikanlæg, el-værktøj, andre
små el-apparater

Småt brændbart

Papir
Jord, grus, sand, stabilgrus

Solcellepaneler

Skærme og bærbare pc’er

Paller

Metalskrot, jern, dåser, cykler,
olietanke, møbler med metalstel

Jord
Væggips, loftsgips, afklip
fra nye plader, nedrivningsgips,
fibergips

Lysstofrør

Mineraluld, stenuld

Papir til makulering

Gips

Lysstofrør

Træmøbler, brædder,
lægter, lister

Flyvehavre, bjørneklo

Husholdningsbatterier

Beton og tegl

Indendørs træ

Rene: Bæreposer, farvede
sække, indpakningsplast,
træpillesække

Aviser, ugeblade, tryksager,
reklamer, telefonbøger, bøger,
kontorpapir

Møbler med polstring,
skumgummi, glasfiber, træ med
råd, flamingo
Maks. 1 m pr. genstand. Større end 1 m
skal i stort brandbart

Plastdunke
Dunke, plastflasker, bøtter,
bakker

Store Husholdningsapp.
Komfurer, tørretumblere, vaskemaskiner, opvaskemaskiner

Tømte, skyllede, tørre og uden låg.

Klare plastfolier
Rene: Poser, sække, bobleplast,
transportplast

Kompost
Gratis kompost

Plasthavemøbler
Plasthavemøbler

Plastkofangere
Plastkofangere

Stort brændbart
Gulvtæpper, møbler med polstring, træ med råd, madrasser

Tagpap
Tagpap

Tøj og sko
Beklædning, sko, tæpper,
gardiner

Vinduesglas
Vinduesglas, termoruder, spejle

