Eternitordningen
På genbrugspladserne kan der afleveres max 5 stk. eternitplader
eller det der svarer til 90 kg pr. dag pr. kunde.
Ved større mængder skal transporten foregå via en godkendt
transportør direkte til Tønder Deponi. Eternitpladerne skal opsamles
i Tønder Forsynings egne Big-bags. Big-bags kan man få udleveret
på en af genbrugspladserne eller ved Tønder Deponi.
Læs mere på
www.toender-forsyning.dk/erhvervsaffald
eller scan koden:

Grundlæggende karakteriseringsskema
Det 'grundlæggende karakteriseringsskema’ skal udfyldes og
indsendes senest en uge før du kommer med affaldet til Deponiet.
Efterfølgende modtager du en ’accept’, denne skal
medbringes ved aflevering af affaldet. Skemaet finder
du på www.toender-forsyning.dk/erhvervsaffald
eller scan koden:

Affald erhverv

Tønder Forsyning A/S
Gældende for
Transportører, virksomheder og institutioner

Telefontider
Mandag – torsdag
Fredag

Takstblad 2017

kl. 8 – 15
kl. 8 – 13

Taksterne for vand og spildevand kan du finde i ’Takstblad 2017’.
Har du brug for flere oplysninger eller andre priser end de oplyste, er
du velkommen til at kontakte os på telefon/mail.
Tlf.: 88 43 75 00
mail@toender-forsyning.dk
www.toender-forsyning.dk

Tønder Deponi
Omlastestationen
GenbrugsAfdelingen
Erhvervsordningen på genbrugspladserne

Modtageanlæg

Taksterne er gældende for 2017 og ekskl. moms
Tønder Deponi:

Tønder Deponi

Affald til deponering ekskl. statsafgift*
Eternit i Tønder Forsynings Big-bags ekskl. statsafgift* læs mere på bagsiden
Landbrugsplast ekskl. statsafgift*
Behandlingspris jord (lettere forurenet)
Behandlingspris jord (afdækningsjord)
Grenaffald fra erhverv (mindste pris 50,00 kr.)
Mindste pris for aflevering af affald ekskl. statsafgift* (gælder ikke landbrugsplast og grenaffald)

Kun registrerede transportører kan aflevere på deponiet.
Adresse:

Nyhedevej 1, 6280 Højer

Åbningstider:

Mandag til torsdag
Fredag

Modtager:

Affald til deponi, affald til mellemdeponi.
Eternit i Tønder Forsynings egne Big-bags.
Landbrugsplast.
Husk accepten/affaldsdeklaration skal medbringes.

kl. 7 – 15
kl. 7 - 13.30

380,00

Mellem deponi/ Affald til forbrænding ekskl. statsafgift*
*Statsafgiften for Deponi pr. tons 475,00 kr.

Vigtigt: På www.toender-forsyning.dk/erhvervsaffald finder du det 'grundlæggende

Omlastestationen

karakteriseringsskema’ - der skal indsendes senest 1 uge før. Efterfølgende modtager du
en ’accept’ der skal medbringes ved aflevering af affald til deponering.

Kun registrerede transportører kan aflevere på Omlastestationen.
Adresse:

Omlastestationen v. Tønder Deponi, Nyhedevej 1, 6280 Højer

Åbningstider:

Mandag til torsdag
Fredag

Modtager:

Dagrenovation og dagrenovationslignende affald til forbrænding.

Tønder Deponi må kun modtage affald til deponering med op til 5% afvigelse (Miljøstyrelsen).
Vognlæs med affald til deponering, der er blandet med mere end 5% andet affald end
deponeringsegnet affald, vil derfor blive afvist.

kl. 7 – 15.30
kl. 7 - 14

Omlastestationen:
Dagrenovation, dagrenovationslignende affald ekskl. statsafgift**

380,00

**Energi- og CO2 afgift pr. tons 204,85 kr.

GenbrugsAfdelingen
Adresse:

Kr. pr. tons.
465,00
565,00
82,00
55,00
55,00
225,00
153,00

GenbrugsAfdelingen:

GenbrugsAfdelingen, Håndværkervej 4, 6240 Løgumkloster

Åbningstider:

Mandag til torsdag
Fredag

Modtager:

Fortrolige papirer til sikkerhedsmakulering.
Pap, papir, plast, dåser/metal til genanvendelse fra institutioner.
Aflevering kan kun ske efter aftale.

Indsamling ved offentlige institutioner:
Genbrug erhvervsafhentning - telefonisk afhentning, pris pr. gang
Genbrug erhvervsafhentning - månedlig afhentning, pris pr. år
Genbrug erhvervsafhentning - 14-dages afhentning, pris pr. år
Genbrug erhvervsafhentning - 7-dages afhentning, pris pr. år

kl. 7 – 15.30
kl. 7 – 12.30

Modtagelse (kontakt Tønder Forsyning):
Pap og dåser til genanvendelse, behandlingspris
Fortrolige papirer til sikkerheds makulering, behandlingspris pr. 140 liter

Erhvervsordningen – Genbrugspladser og åbningstider
Genbrugspladserne kan kun benyttes af virksomheder der er tilmeldt erhvervsordningen
(rød, gul og/eller grøn ordning, og/eller ordningen for farligt affald (max 200 kg pr. år).
Ved brug af genbrugspladsen skal kort og/eller brik medbringes.

Genbrugspladser og erhvervsordningen:

Kr.
1.320,00
4.400,00
9.020,00
18.040,00
156,00
120,00
Kr. pr. besøg:
200,00
200,00
0,00

Tønder

Håndværkervej 40, 6270 Tønder

Mandag - fredag

kl. 9 - 17

Håndværkere og anlægsgartnere/ Rød ordning
Øvrige erhverv/ Gul ordning
Alle erhverv/ Grøn ordning/ kun rent pap, papir, plastfolie til genanvendelse

Skærbæk

Biovej 2, 6780 Skærbæk

Tirsdag - fredag
Lukket hver mandag

kl. 10 - 17

Afregning sker kun ved aflevering af affald til deponi, forbrænding og/eller haveaffald osv.
Aflevering af rent pap, papir, plastfolie til genanvendelse sker uden beregning.

Hølleskov

Hølleskovvej 9A, 6520 Toftlund

Mandag, onsdag - fredag
Lukket hver tirsdag

kl. 10 - 17

Løgumkloster Industrivej 17A, 6240 Løgumkloster

Mandag, tirsdag, torsdag, fredag
Lukket hver onsdag

Rømø

Fredag

Havnebyvej 114, 6792 Rømø

Farligt affald på genbrugspladserne:
Kr. pr år pr. virksomhed:
Farligt affalds ordning. Prisen er pr. år pr P- nummer (max 200 kg/år)
806,00
Gebyr ved glemt kort eller brik pr. gang:

kl. 10 - 17

kl. 10 - 17

Læs om affald og modtageanlæg på: www.toender-forsyning.dk/erhverv

56,00

Tilmelding til erhvervsordning på genbrugspladserne kan ske på toender-forsyning.dk
eller kontakt Tønder Forsyning. Depositum pr. brik/kort er 100,00 kr.
Adgangskrav: Erhverv kan kun benytte genbrugspladserne efter tilmelding. Kun adgang med
indregistrerede køretøjer under 3.500 kg + trailer, er også gældende for traktorer med mindre
ladvogn. Det sorterede affald skal afleveres i de anviste containere, aflæsningen skal foregå
ved håndkraft. Emballeret affald kun i klare sække. Kort og/eller brik skal medbringes hver
gang.

