
 
              Omlastestationen, Tønder Deponi 
 
 

 

Ansvar og forpligtelser for korrekt sorteret affald 

Både affaldsproducenter, transportører og indsamlere skal til enhver tid 
efterleve kravene i gældende regulativer. 
 
Affaldsproducenter: 
 er kilden til affaldet og er overordnet ansvarlige for korrekt sortering af 

affaldet. 
 
Transportøren: 
 skal være registreret som godkendt affaldstransportør i Affaldsregistret. 
 er ansvarlig for at holde affaldsproducenten orienteret om modtagekrav for 

affald til forbrænding. 
 skal angive affaldets oprindelsessted. 
 skal oplyse, om det er stort eller småt brændbart.  
 
Indsamlere: 
 er godkendt i Affaldsregistret til at kunne overtage virksomheders ansvar 

for behandling af deres affald. 
 

Spørgsmål 
Har du spørgsmål om, affald til Omlastestationen på Tønder Deponi, så  
kontakt Tønder Forsyning på  
mail: dep@tonfor.dk eller på telefon: 8843 7500 
 
Du kan læse mere om erhvervsaffald og Tønder Deponi på 
www.tonfor.dk under Erhverv, brug QR koden: 
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   Brændbart - aflevering 
 
 

 

 

Modtageregler for Forbrændingsegnet affald 

på Omlastestationen, Tønder Deponi  
Til producenter og transportører af 

forbrændingsegnet affald 

 
   



 
               Forbrændingsegnet affald 
 
 

 
Tønder Kommune og modtager af brændbart affald 
 

Omlastestationen er placeret på Tønder Deponi til modtagelse af affald til 
forbrænding, dagrenovation og dagrenovationslignende affald. Efterfølgende 
bliver det forbrændingsegnede affald omlæsset i meget store containere og 
kørt til et forbrændingsanlæg. Omlastestationen er etableret, fordi der ikke er 
et forbrændingsanlæg i Tønder Kommune. 
 
På forbrændingsanlægget brændes affaldet i særlige ovne. Formålet med 
forbrændingen er at udnytte energien i affaldet til fjernvarme og el og at få 
affaldet til at fylde mindre. Samtidig slipper man af med bakterier og lugt. 
 

Forbrændingsegnet affald og modtagekrav 
 

På JA listen og må gerne komme i containeren til forbrænding med de anførte 
modtagekrav: 
 

 Vinduesrammer uden glas 

 Brændbare bygningsdele uden gips og uden mineralske 

isoleringsmaterialer. 

 Spåner og savsmuld skal i max 110 liters sække og lukkes 

 Plast og presenninger (ikke PVC) på max 100 x 200 cm. 

 Enheder må have en max længde på 3 meter og overflade på  

max 3 m2. 

 
Eksempler på forbrændingsegnet affald til energiudnyttelse: 
 

 Plast, som ikke kan genanvendes* 
 Pap, der er vådt/beskidt 
 Flamingo der ikke er rent/forurenet 
 Inde-træ 
 Aske (koldt og indpakket) 
 Cykeldæk  
 Gulvtæpper 
 Boksmadrasser  
 Skumgummi 
 Møbler 
 Opfej 

 
*Plast til forbrænding, er plast der ikke kan gå til genanvendelse pga. 
sammensmeltede blandingsplasttyper, plast der er forurenet med letfordærvelige 
materialer, plast blandet med jord/støv 
 

   

 
                         Sorteringskrav 

 
 

 
Affald til forbrænding skal være sorteret  
og må ikke indeholde: 
 

 Genanvendelige materialer (f.eks. gips, pap, papir, plast - herunder 

landbrugsplast) 

 Farligt affald (f.eks. kemikalierester, olie, batterier og sprængstoffer) 

 Affald der kan skade anlægget (f.eks. trykflasker og nødblus) 

 Affald uden brændværdi (f.eks. isolering, metal, glas, jord og beton) 
 

IKKE forbrændingsegnet affald  
 

På NEJ listen over affaldstyper der ikke er brændbart affald, og ikke må 
modtages er fx: 
 

 Imprægneret træ 
 PVC 
 Gipsplader 
 Jern og metal 
 Olie- og kemikalieaffald 
 Sten- og glasuld 
 Beton og tegl 
 Hårdhvidevarer og elektronik 
 Batterier 

 
Modtagekontrol af affaldet 
 

Ved ankomsten til Tønder Deponi vil der ske en visuel kontrol af containerens 
indhold. Er affaldet i overensstemmelse med det, der må modtages som 
forbrændingsegnet affald, bliver affaldet indvejet og der tillades aflæsning på 
Omlastestationen. 
Det er personalet på Tønder Deponi, der afgør, om et læs overholder modtage-
reglerne. Personalet kan til enhver tid anvise et læs affald til ekstra kontrol. 
 
Er indholdet i containeren ikke i overensstemmelse med modtagekravene og 
dermed konstateret fejlsorteret, så bliver læsset afvist. Proceduren ved afvist 
affald er efterfølgende, at myndigheden som er Tønder Kommune skal 
informeres om fejlsorteringen med information om affaldsproducenten, 
transportøren mm. 
 

 


