
Hvorfor G-Bizz? 
En virksomhed bestemmer selv, 
om den vil bruge kommunens 
genbrugspladser eller ej. Derfor har vi i 
Vejle ikke et fast genbrugspladsgebyr, 
som alle virksomheder skal betale. I 
stedet har vi valgt G-Bizz-ordningen, 
der er en tilmeldeordning, hvor man 
betaler pr. besøg på genbrugspladsen. 

Genbrugspladserne
Der ligger fire genbrugspladser i Vejle Kommune. I Børkop, Egtved, Give og 
Vejle. Du kan frit benytte alle fire pladser. 

Adresser

• Vejle Genbrugsplads,  Vestre Engvej 70, 7100 Vejle

• Børkop Genbrugsplads, Overmøllevej 121, 7080 Børkop

• Egtved Genbrugsplads, Nydamsvej 8, 6040 Egtved

• Give Genbrugsplads, Dyrskuevej 2, 7323 Give

 
 Vi foretager kontrol  på genbrugspladserne. Sørg for, at din virksomhed er tilmeldt G-Bizz-ordningen,  inden du kører til genbrugspladsen  første gang. 

 
OBS! Din virksomhed vil fortsat modtage en opkrævning på 
administrationsgebyr og på gebyr for de affaldsordninger, 
virksomheden i øvrigt benytter.

Husk at bruge G’BIZZ
Hvis din virksomhed ønsker at bruge genbrugspladsene i Vejle 
Kommune, skal I være tilmeldt G’Bizz ordningen.

Tilmeld jer, inden I besøger genbrugspladsen første gang.

Det er gratis at tilmelde jer. Læs hvordan I gør i denne folder.

Mere information på:
www.affaldgenbrug.vejle.dk
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TRIN 1 - TILMELDING
Udfyld din  
elektroniske  
tilmelding på: 
 
www.affaldgenbrug.
vejle.dk/tilmelding

Efter ca. fem  
arbejdsdage  
modtager du din 
G’Bizz med posten.

TRIN 2 - MODTAG G’BIZZEN TRIN 3 - MONTER G’BIZZEN
Sæt G’Bizzen fast 
på den indvendige 
side af forruden 
ved bakspejlet. 
Nu kan du køre på 
genbrugspladsen

Følg vejledningen her under, så din virksomhed kan blive tilmeldt G’Bizz-ordningen og få adgang til genbrugspladserne i Vejle Kommune.

Din virksomhed kan tilmelde lige så mange køretøjer, I har brug for. 
  
Du modtager én G’Bizz for hvert tilmeldt køretøj.  Sæt G’Bizzen i forruden, så snart du modtager den. Din virksomhed skal først betale, når den bruger genbrugspladsen.

SÅ NEMT ER DET

DIN VIRKSOMHED SKAL BRUGE G’BIZZ PÅ GENBRUGSPLADSEN
G’Bizz ordningen
Hvis din virksomhed vil aflevere affald på 
genbrugspladserne i Vejle Kommune, skal 
virksomhedens køretøjer være tilmeldt Vejle 
Kommunes G’Bizz-ordning og have en G’Bizz 
monteret i forruden, INDEN de besøger  
genbrugspladserne første gang.

Med G’Bizz-ordningen betaler din virksom-
hed pr. besøg på genbrugspladserne. Hvis 
virksomheden afleverer farligt affald, betaler 
den desuden et beløb pr. kilo farligt affald.

Sådan tilmelder du dig
Du tilmelder virksomhedens køretøjer 
til G’Bizz-ordningen på AffaldGenbrugs 
hjemmeside:  
www.affaldgenbrug.vejle.dk/tilmelding 

Ved tilmeldingen angiver du blandt andet, 
dine konto- eller kreditkortoplysninger, så 
betalingen kan foregå automatisk, hver 
gang det tilmeldte køretøj har været på 
genbrugspladsen. 

Du får en bizz til bilens forrude 
Du kan tilmelde lige så mange 
køretøjer, du ønsker, men husk, at der 
kun er adgang til genbrugspladsen for 
køretøjer under 3500 kg.

Ca. fem arbejdsdage efter tilmeldingen  
modtager du en G’Bizz med posten.  
 
Sæt G’Bizzen ved bakspejlet på 
indersiden af forruden på dit køretøj, 
ligesom du sikkert kender det fra 
Storebælts- eller Øresundsbroens 
BroBizzer. 

Du betaler pr. affaldsbærende enhed
Hvis du medbringer affald i din varebil, er 
det én affaldsbærende enhed.

Hvis du medbringer affald i en trailer – 
men ikke i køretøjet – er det også én 
affaldsbærende enhed. 

Hvis du medbringer affald i både køretøj og 
trailer, er det to affaldsbærende enheder.

Du kan se taksten pr. affaldsbærende 
enhed for virksomheder på AffaldGenbrugs 
hjemmeside: 
www.affaldgenbrug.vejle.dk/gbizz


