Genbrugspladserne

Vester Torsted

Nordre Industrivej 14
6630 Rødding

Stenbro Allé 14
6650 Brørup

Industrivej Vest 32
6600 Vejen

Erhverv har adgang til de 3 kommunale genbrugspladser indenfor pladsernes
normale åbningstider. Åbningstiderne kan ses på vejen.dk/genbrugsplads

Bække

Lindknud

Glejbjerg

Åbningstider for erhverv

Tilmelding af virksomheden
Gesten

Læborg

Holsted

Tilmelding til ordningerne foregår elektronisk ved at udfylde tilmeldingsskemaet.
Du kan finde skema og yderligere information på vejen.dk/tilmelding eller du
kan ringe til Vejen Kommune på tlf. 79 96 62 42.

Store Andst

Brørup

Holsted
Stationsby

Askov

Vejen

Føvling

Københoved

Du har adgang til genbrugspladsen, når du har modtaget mærkat og placeret
den i forruden på bilen, eller du forud for enkeltbesøg har registreret dit besøg
med en sms.

Erhvervsaffald

på de kommunale genbrugspladser
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Skifter du bil (abonnementsordning)
Returner den udleverede mærkat til Stenbro Allé 6, 6650 Brørup og oplys registreringsnummer på ny bil.
Når mærkaten er modtaget, sender vi en ny.

Skodborg

Lintrup

Hjerting

Afmelding af virksomheden

Rødding
Jels

Sønder Hygum

Brændstrup

Har du spørgsmål til genbrugspladsordningen for erhverv, så send en mail til
affald@vejen.dk eller kontakt Vejen Kommune på tlf. 79 96 62 42.

Virksomheden er tilmeldt abonnementsordningen for et kalenderår.
Virksomheden bliver automatisk frameldt ordningen, hvis du ikke fornyer
tilmeldingen.

Øster Lindet

Lay out og tryk: Vejen Kommune
Tekst:
Teknik & Miljø Vejen Kommune

Oplag: 1000 stk
Ordrenr.: 00527

Teknik & Miljø

Årligt abonnement:
Virksomheder opdeles i 2
kategorier
Kategori Branche
Erhverv 1 Virksomheder, der
ikke er omfattet af
Erhverv 2
Erhverv 2 Brolæggere,
el-installatører,
entreprenører,
isoleringsvirksomheder, kloakmestre,
malerforretninger,
murerforretninger,
tagdækningsvirksomheder, VVSfirmaer, anlægsgartnere, glarmestre,
gulvbelægningsvirksomheder, tømrere
og uoplyst

Adgang for virksomheder til
genbrugspladser
Virksomheder skal tilmelde sig for at få
adgang til Vejen Kommunes genbrugspladser.

Frivillig ordning
Ordningen er frivillig. De virksomheder,
der ønsker at benytte genbrugspladsordningen i kommunen, kan mod betaling få adgang til pladserne. Virksomheder kan vælge mellem tilmelding til
abonnementsordningen, der gælder
for et kalenderår, eller de kan tilmelde
sig klippekortsordningen, hvor man
betaler for hvert enkelt besøg.

Pris efter branche
Prisen for et abonnement til at benytte de kommunale genbrugspladser
er afhængig af, hvilken branche din
virksomhed tilhører. Branchen fremgår
af registreringen i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Du betaler for
hvert enkelt køretøj, du tilmelder ordningen. Det indregistrerede køretøj må
højst veje 3.500 kg + trailer.

Brug af genbrugspladserne
Virksomhederne kan aflevere de fleste
typer sorteret affald på genbrugspladserne. Dog IKKE dagrenovation,
klinisk risikoaffald og jord. Køretøjer
på genbrugspladsen skal være indregistrerede og må højst veje 3.500 kg (totalvægt + evt. trailer). Den enkelte virksomhed må højst medbringe 1m3 affald
pr. besøg og maksimalt 30 stk. eternittagplader pr. dag.
Virksomheden skal selv aflæsse og sortere affaldet efter pladspersonalets anvisninger. Aflæsning må kun foretages
med håndkraft.

Pris for deltagelse
i genbrugspladsordningen for
erhverv i 2016 (ekskl. moms):
Enkeltbesøg
Pris pr. besøg: 200 kr.
Abonnement (kalenderår):
Kategori
Pris pr. 		
tilmeldt køretøj
Erhverv 1
1.500 kr.
Erhverv 2
7.000 kr.

Mærkat til forruden
Køretøjer, der er tilmeldt abonnementsordningen, skal have en synlig mærkat
i forruden for at få adgang til genbrugspladserne. Når vi har modtaget og registreret din betaling for ordningen, modtager du mærkat(er).
SMS til enkeltbesøg
Umiddelbart før et enkeltbesøg sender du en sms, der identificerer den
tilmeldte virksomhed og bruger. Pladspersonalet kan herefter se, at det anvendte
køretøj er registreret på genbrugspladsen.

Dagrenovation og farligt affald
Dagrenovation skal afleveres til den kommunale dagrenovationsordning.
Farligt affald afleveres via Esbjerg Affaldshåndtering, tlf. 76 16 18 91.
Mindre mængder farligt affald (under 200
kg pr. år) kan dog afleveres på de kommunale genbrugspladser.
Der må højst være fem liter eller fem kg
i beholderen, og der skal altid stå på beholderen hvad den indeholder.
Farligt affald på genbrugspladsen afregnes særskilt med 6 kr. pr. kg (ekskl. moms).
Husk at få en kvittering for aflevering af
farligt affald. Den kan du bruge som dokumentation overfor myndighederne.

Klare sække
Medbringer du affald i emballage, skal det
være i klare plastsække.
Sorte sække og anden uigennemsigtig
emballage bliver afvist af pladspersonalet.

