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Velkommen på Renosyds genbrugspladser
Du er som virksomhed velkommen på vores genbrugspladser, når 
du skal af med dit erhvervsaffald. 

Det kan du aflevere
Du kan aflevere alle de typer affald, som vi normalt 
modtager fra private kunder på genbrugspladserne. 
Affaldet skal være sorteret, og hvis du har det med 
i sække, skal sækkene være af klar plast. Du har 
adgang i biler med en totalvægt op til 3.500 kg, 
og desuden må du medbringe en trailer. Du må 
aflevere op til 500 kg affald pr. dag. Du kan også 
aflevere op til 200 kg farligt affald som f.eks.  
spildolie og malingsrester om året.

Hvad koster det?
Alle virksomheder, der afleverer erhvervsaffald på 
genbrugspladserne, skal betale i forhold til antallet 
af besøg. 

Ved indkørsel til genbrugspladsen registreres bilens 
nummerplade. På grundlag af SKATs registreringer 
om din bil sender vi dig en faktura for besøget. 

Ved at indgå en abonnementsaftale, kan du sikre 
dig en lavere pris pr. besøg, jf. oversigt nedenfor. 
Husk abonnementet gælder pr. kalenderår, uanset 
hvornår abonnementet tegnes. Man kan fortsat 
vælge at betale for enkeltbesøg baseret på num-
merpladeregistrering eller med SMS-løsningen. 
Læs mere på renosyd.dk.

ERHVERV PÅ GENBRUGSPLADSEN
Gruppering Uden abonnementsaftale: Med abonnementsaftale:

Produkttype SMS betaling Forbrugsaftale
Abonnementsaftale -  

Håndværkere og  
Anlægsgartnere

Abonnementsaftale - 
Øvrige

Kundegruppe Alle erhvervskunder Alle erhvervskunder

Håndværkere og an-
lægsgartnere (iht. 
DB07 koder). Yderligere 
information findes på 
renosyd.dk

Alle virksomheder med 
undtagelse af hånd- 
værkere og anlægsgart-
nere

Antal besøg inkluderet 
i aftalen

24 stk. 8 stk.

Pris på aftalen* 3.600 kr. 600 kr.

Pris pr. besøg  
udover aftalen

160 kr. 160 kr. 125 kr. 60 kr.

Obligatorisk gebyr for 
farligt affald

Inkluderet i stk. prisen 96 kr. 96 kr.

Sådan bliver du kunde
For at benytte dette 
produkt, skal du først 
registreres.**

Ingen tilmelding nødven-
dig. Faktura eftersendes 
kvartalvis på baggrund af 
antal besøg.

Du kan tilmelde dig inde på: www.renosyd.dk/erhverv-
paa-genbrugspladsen eller du kan sende en mail på 
Kundeservice@renosyd.dk eller du kan også ringe 
til os på tlf. 8652 5211, så hjælper vi dig med at blive 
oprettet.

Alle priser er eks. moms.
Der er fra og med 2019 intet prisloft. 
*Der betales fuld pris for kalenderåret uanset aftalens starttidspunkt.
**Dette gøres inde på: renosyd.dk/erhverv/virksomheder/erhverv-paa-genbrugspladsen/betaling-med-sms


