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ERHVERV: Kører du med papegøjeplader?
Fra d. 1/7 2021 ændrer vi praksis for betaling:

Vi har ændret praksis for registrering af erhvervskunder, der benytter genbrugs-
pladsen i papegøjeplade biler.

Hvad ændrer sig?
Tidligere har erhvervsvirksomheder, der har biler med papegøjeplader, skullet give 
besked til Renosyd, når de kom med et læs erhvervsaffald på genbrugspladsen. 
Nu gælder det i stedet, at du kun skal give besked, hvis det du har med udeluk-
kende er privataffald. 

Hvad betyder det for dig?
Er du erhvervskunde med papegøjeplade bil? Så skal du tage stilling til følgende:

Er det affald du kommer med lige nu erhvervsaffald eller privataffald?

Besøg på genbrugspladsen koster 160 kr. ekskl. moms med mulighed for  
abonnement.

Hvordan gør du, hvis du kommer udelukkende med privataffald?
Hvis du kommer med privataffald i en papegøjeplade bil, der er regi-
streret til erhverv, skal du sende en SMS til tlf. 93 75 91 91, inden du 
forlader genbrugspladsen. I SMS’en skal du skrive: Dato, tid, sted  
og den nummerplade du har foretaget besøget med.  
Eksempel: D. 17/3 kl 15. Galten. AB12345.

Så sørger vi for, at dit besøg ikke bliver faktureret.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du altid velkommen til at  
kontakte os på kundeservice@renosyd.dk eller på telefon 86 52 52 11.

SEND SMS TIL 93 75 91 91

Erhvervsaffald  
(eller devis erhvervsaffald) Udelukkende privataffald

Hvis affaldet er tilknyttet erhverv 
(eller bare noget af det) – så skal 
du ikke gøre noget. Du vil så i den 
efterfølgende måned modtage en 
faktura for dit besøg på genbrugs-
pladsen

Hvis affaldet udelukkende er privat-
affald, så skal du give besked til 
Renosyd for at få fritaget dit besøg for 
betaling

Se hvordan nedenfor. 


