Tag på genbrugs
pladsen i Vojens 24/7

Provas
24/7

Fra juni 2021 kan du tage på genbrugspladsen i
Vojens præcis, når det passer dig. Som et forsøg
har den nemlig åbent 24 timer i døgnet alle ugens
dage. Så kom hid med dit haveaffald, mormors
aflagte gardiner og børnenes rustne løbehjul!
Det kræver blot, at du registrerer dig.

Sådan registrerer du dig
Du kan registrere dig som bruger af
Provas24/7 og få adgang til Vojens
Genbrugsplads uden for normal
åbningstid på vores hjemmeside,
www.provas.dk.

Sådan virker det
Når du er oprettet som bruger, skal du
blot køre hen foran porten i den bil, vi har
registreret nummerpladen på. Systemet
scanner din nummerplade og åbner
porten.

Du skal bruge NemID for at registrere
dig og udfylde formularen med dine
personlige oplysninger, nummerpladen på
den bil, du vil bruge, og dit mobilnummer.

Hvis scanningen skulle fejle, for eksempel
på grund af snavs på nummerpladen, kan
du aktivere porten ved at ringe på det
nummer som du ser på skiltet ved siden
af porten, men vær opmærksom på, at
porten kun åbner, hvis der holder en bil
foran den.

Når vi har oprettet dig som bruger, får du
en bekræftelsesmail og indenfor få dage
er du klar til at bruge ordningen.

Vi skal nemlig stadig sørge for, at der bliver sorteret korrekt,
at der ikke bliver stjålet materialer, og at brugerne af pladsen
rydder op efter sig – også uden for normal åbningstid. Derfor
skal vi have styr på, hvem vi lukker ind, lige som pladsen vil være
videoovervåget hele døgnet.

Praktisk og nemt...
Dette skal du være opmærksom på
•	Du kan kun få adgang til pladsen i
den eller de biler, vi har registreret
nummerplade på.
•	Du kan kun aktivere porten med
den mobiltelefoner, vi har registreret
nummeret på.
•	Du kan kun få adgang til genbrugs
pladsen i bil. Porten åbner kun, hvis
systemet registrerer, at der holder en
bil foran den. Det betyder, at gående,
cyklister, knallerter, tuk-tuk mv. ikke vil
blive lukket ind.
•	Kører du på genbrugspladsen i en
bil, der er registreret til en erhvervs
virksomhed, opkræver vi automatisk
erhvervsgebyr. Bruger du din bil til både
privat eller erhverv, eller kører du på
genbrugspladsen i privat øjemed, kan
du kontakte kundeservice – efter dit
besøg på genbrugspladsen – og søge
om dispensation fra erhvervsgebyret

Provas
24/7

Ordensregler
Det er vigtigt, at alle brugere af ordningen
overholder ordensreglerne. Det er nemlig
helt afgørende for, om forsøget bliver en
succes, at vores medarbejdere ikke skal
bruge tid på at rydde op eller sortere fejl
sorteret affald.
Derfor skal du sortere dit affald korrekt
og rydde op efter dig, nøjagtigt som i
åbningstiden. Er du i tvivl om, hvordan
noget skal sorteres, skal du ikke bare
lægge det til medarbejderne. Du kan
eventuelt bruge vores sorteringsvejled
ning, som du kan finde på vores hjemme
side. Her kan du få svar på, hvordan rigtig
mange typer af affald skal sorteres.
Vær opmærksom på, at pladsen er video
overvåget. Det betyder, at hvis man
gentagne gange fejlsorterer eller ikke
rydder op efter sig, kan vi opkræve en
afgift. I grelle tilfælde kan man blive
udelukket fra ordningen.

Dette kan du ikke aflevere...

Af sikkerhedsmæssige årsager er der en række ting, det ikke vil være muligt
at aflevere på genbrugspladsen uden for den normale åbningstid:
•	Farligt affald – og dermed kan du heller ikke bytte/hente den
gule kasse til problemaffald.
• Til nedgravning (tidligere deponi)
• Pap
• Rest efter sortering (tidligere brændbart affald)
•	GenbygVojens er ikke åben, og du kan derfor heller ikke
aflevere byggematerialer til direkte genbrug

Vi glæder os til at tage imod dig!
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