
INVITATION

BYGGEAFFALD 
TIL GENBRUG
Torsdag den 11. april 2019 kl. 15.30-18.00

Forpremiere på PlusByg 
– et nyt genbrugsmarked for byggeaffald
Der er projekter, hvor der bliver købt for mange byggematerialer, 
og det kan være svært at finde anvendelse for de overskydende 
materialer. Eller der kan være kosmetiske fejl på byggemateria-
ler, der gør, at de ikke kan anvendes. Brugbare materialer må 
kasseres, hvilket koster penge, ligesom der ofte ikke er tid til at 
sortere de gode ting fra affaldet – det bliver blandet sammen, 
inden det køres væk.

Næstved Erhverv inviterer derfor til et seminar, der skal gøre os 
lidt klogere på forskellige metoder til håndtering af byggeaffald. 
Mødet holdes i regi af projektet ”Bæredygtig grøn byudvikling”.

Det finder sted hos AffaldPlus, der præsenterer en række mu-
ligheder for, at affald kan sorteres til direkte genbrug og genan-
vendelse, ligesom Ressource City og en håndværksvirksomhed vil 
fortælle om deres erfaringer.

Arrangementet byder på et besøg hos PlusByg, der er AffaldPlus’ 
nye genbrugsmarked for byggematerialer. PlusByg gør det 
lettere at indlevere byggeaffald, bl.a. får man hjælp ved indleve- 
ringen til sortering og aflæsning. Samtidig får Materialeplad-
sen – en lokal leverandør af bl.a. granitskærver, grus, sand mv. 
– nu adresse ved siden af PlusByg, så man kan aflevere affald og 
hente materialer i samme kørsel.

PlusByg og Materialepladsen holder fælles åbning den 13. april, 
og med dette seminar inviterer vi bygge- og anlægsbranchen til 
en eksklusiv forpremiere på de nye tilbud. 

DATO
Torsdag den 11. april 2019
Kl. 15.30-18.00

STED
YderZonen – AffaldPlus
Elektrovej 1
Ydernæs
4700 Næstved

PRIS 
Gratis

INFO OG TILMELDING
Senest mandag den 8. april 2019 på
www.naestvederhverv.dk/events/affald

SPØRGSMÅL
Peter Fjerring, Næstved Erhverv
på 55 88 52 18 eller
pfj@naestvederhverv.dk



PROGRAM
15.30 
Velkomst
v/ Peter Fjerring, Næstved Erhverv

15.40 
Muligheder for affald til genbrug og genanvendelse i AffaldPlus og PlusByg
v/ Allan Johansen, vicedirektør og chef for genbrug og udvikling i AffaldPlus

16.00
Grøn vejledning – få hjælp fra Ressource City til din virksomhed
v/ Anette Moss, projektleder for projektet ”Bæredygtig grøn byudvikling”

16.20
Praktisk arbejde med sortering og genanvendelse 
v/ en lokal håndværksvirksomhed, der fortæller om sine erfaringer

16.40
Pause – der serveres en sandwich og en forfriskning. Der er mulighed for en kort rundtur i 
formidlingscentret YderZonen, som inspirerer op imod 8.000 skoleelever hvert år

17.15
Vi går samlet de 200 meter til Fiskerhusvej, hvor vi får en fremvisning 
af PlusByg og Materialepladsen

18.00
Afrunding af dagens arrangement


