ADGANG
TIL GENBRUGSSTATION

ERHVERV
Betaling for adgang
til genbrugsstationen
Din virksomhed skal betale for at aflevere affald på en
genbrugsstation. Du kan tilmelde din virksomhed på:
www.tilmelding-genbrugsstationer.dk. Vælg årskort
eller éngangsbillet for at få adgang til genbrugsstationen.

ÅRSKORT
Hvis din virksomhed ofte benytter genbrugsstationerne,
kan det bedst betale sig at købe et årskort. Kortet skal købes for hver bil, der afleverer affald på genbrugsstationen.
Med kortet har du adgang til alle 24 genbrugsstationer i
Vestforbrændings kommuner i hele kalenderåret.

ÉNGANGSBILLET
Hvis din virksomhed ikke benytter genbrugsstationerne så
tit, kan du købe éngangsbillet. Ved tilmeldingen skal du
registrere de mobilnumre der kan købe éngangsbillet med
SMS samt dine kreditkortsoplysninger. Betalingen trækkes
direkte på dit kreditkort og ikke mobilabonnementet. Efter
betalingen er godkendt, modtager du en SMS som kvittering. Besøget skal være påbegyndt inden for 1 time.

Inden du afleverer affald, sender du en SMS til 1919 med
bogstaverne GS, ID-nummeret til den genbrugsstation du
vil benytte og koden til den bil, der afleverer affaldet. Du
kan se bilkoder og genbrugsstationernes ID-numre i nedenstående tabeller.

ID-NUMRE FOR DE
24 GENBRUGSSTATIONER
Albertslund

100

Frederikssund 108

Hundested

116

Ballerup

101

Skibby

109

Frederiksværk

117

Brøndby

102

Jægerspris

110

Herlev

118

Stenløse

103

Gentofte

111

Hillerød

119

Ølstykke

104

Gladsaxe

112

Høje-Taastrup

120

Smørum

105

Glostrup

113

Ishøj

121

Farum

106

Højelt

114

Lyngby-Taarbæk 122

Værløse

107

Skærød

115

Rødovre

BILKODER
Personbil

1

Kassevogn

2

Ladvogn

3

123

ET EKSEMPEL

SMS

TIL 1
919

GS 1
092

’109’ er ID-nummer for
Skibby og ’2’ er nummeret
for en kassevogn. Du kan
finde dit ID-nummer og
din biltypes kode på forrige
side.

ikke tilmeldt - hvad så?
For at benytte genbrugsstationen skal din virksomhed være
tilmeldt ordningen. Hvis du har glemt at tilmelde dig, kan
du alligevel købe en éngangsbillet ved at ringe til tlf.nr.
70 80 81 99. Her bliver du guidet, men det kræver, at du
angiver dine kreditkortoplysninger. Efter betalingen er godkendt, modtager du en SMS som kvittering. Besøget skal
være påbegyndt inden for 1 time.

Farligt affald
Du kan frit aflevere op til 5 kg farligt affald. For hver 10 kg
derudover, skal du betale et gebyr.

For oplysninger om priser, biltyper og
virksomhedskategorier henvises til:

www.tilmelding-genbrugsstationer.dk

kontrol
Et kontrollørkorps vil jævnligt besøge genbrugsstationerne.
Hvis en kontrollør kontakter dig på genbrugsstationen, skal
du kunne fremvise dokumentation for, at din virksomhed
har betalt. Manglende betaling medfører politianmeldelse.
Pladspersonalet på genbrugsstationen har derimod kun til
opgave at yde hjælp og vejledning.

har du spørgsmål?
Læs mere på www.tilmelding-genbrugsstationer.dk
eller kontakt Vestforbrændings Kundeservice på telefon
70 22 40 10.

