
Læs venligst betingelserne (Privat) 

 Genbrugspladserne er videoovervåget 
døgnet rundt 

 Vi gemmer data (videoovervågning og 
port registreringer) til internt brug i 
op til 1 måned som 
dokumentation for evt. overtrædelse 
af genbrugspladsernes 
ordensreglement. Se 
ordensreglementet (link oprettes)  

 Overtrædelse af genbrugspladsernes 
ordensreglement kan medføre 
opkrævning af gebyr samt karantæne 
i min. 3 måneder. Ved større 
misbrug af ordningen kan 
en udelukkelse komme på tale 

 Du kan ikke aflevere eternit-tagplader. 
Farligt affald kan kun afleveres i 
mængder der kan være i de røde miljø 
bokse. Der forefindes tomme kasser 
på pladsen. 

 Af hensyn til din sikkerhed er 
strømmen slukket til containerne med 
komprimatorer.  

 Kommer du til Genbrugspladsen i en 
erhvervsbil, der er tilmeldt Genbrug 8-
22 ordningen, så bliver dit affald 
kategoriseret som erhvervsaffald 

 Du får adgang til genbrugspladserne 
via mobiltelefonnummer eller bilens 
nummerplade, du melder 
til ordningen. Evt. anonymiserede 
telefonnumre (f.eks. skjult nummer) 
skal ophæves for at det virker 

 Du må ikke misbruge din adgang og 
lukke andre biler/brugere ind. 

 Ved at acceptere betingelserne giver 
du samtidig tilladelse til, at Ikast-
Brande Kommune må sende dig 
relevante nyheder i forbindelse 
med Genbrug 8-22 ordningen. 

 

 

 
 
 

Læs venligst betingelserne (Erhverv) 

 Genbrugspladserne er videoovervåget 
døgnet rundt 

 Vi gemmer data (videoovervågning og 
port registreringer) til internt brug i op 
til 1 måned som dokumentation for 
evt. overtrædelse 
af genbrugspladsernes 
ordensreglement. Se 
ordensreglementet (link oprettes) 

 Overtrædelse af genbrugspladsernes 
ordensreglement kan medføre 
opkrævning af gebyr samt karantæne 
i min. 3 måneder. Ved større 
misbrug af ordningen kan 
en udelukkelse komme på tale 

 Du kan ikke aflevere farligt affald og 
eternit-tagplader uden for den 
bemandede åbningstid 

 Af hensyn til din sikkerhed er 
strømmen slukket til containerne med 
komprimatorer.  

 Du får adgang til genbrugspladserne 
via de bilregistreringsnumre, din 
virksomhed har meldt til ordningen. 
Vær opmærksom på at holde 
nummerpladen ren for sne og 
lignende, da det skal være muligt for 
scanneren at læse nummerpladen. 

 Du må ikke misbruge din adgang og 
lukke andre biler/brugere ind. 

 Kommer du til genbrugspladserne 
som privat vil dit affald blive 
kategoriseret som privat affald 

 Genbrugspladserne bliver ikke 
vinterbekæmpet efter bemandet 
åbningstid, hvorfor man færdes på 
eget ansvar 

 Ved at acceptere betingelserne giver 
du samtidig tilladelse til, at Ikast-
Brande Kommune må sende dig 
relevante nyheder i forbindelse 
med Genbrug 8-22 ordningen. 

 
 
 
 
 


