
 
                Takster erhvervsordning 
 
 

 

 
Priser ekskl. Moms, gældende for år 2023 
 

Biler med papegøje- eller gule nummerplader Pr. besøg     kr. 340,40 

Farligt affaldsordning, pr. P-nummer (max 200 kg/år) Pr. år        kr. 1.026,00 
 

 
HUSK – ved aflevering af privat affald  
Fordi registreringen og den efterfølgende fakturering sker automatisk, skal du 
fremover altid kontakte vores personale på genbrugspladsen, hvis du vil 
aflevere privat affald og kører i et køretøj med papegøje- eller gule nummer-
plader. Ellers modtager din virksomhed en faktura. 
 
OBS: Har dit køretøj gule nummerplader og er kun registreret til erhvervs-
kørsel, skal du desuden fremvise et dagsbevis fra Skat. 
 

Mere information 

Du kan læse mere om Pay-by-Plate eller tilmeldes Farligt  
affalds ordning på www.tonfor.dk/erhverv, brug QR koden:  
 

Spørgsmål 
Har du spørgsmål til erhvervsordningen og Pay-by-Plate,  
så kontakt Tønder Forsyning på mail: infoaffald@tonfor.dk  
eller på telefon: 8843 7500. 
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for 2023 

 
Gældende for alle virksomheder 
der vil benytte en genbrugsplads 
i Tønder Kommune 

 

   



 
                 Erhvervsordningen 2023 
 
 

 
 

Pay-by-Plate, ordning opstartet den 1. juni 2022 
 
Nummerpladen på din bil betaler for dit erhvervsaffald. 
 

Dit besøg bliver automatisk registreret, når du kører ind på en genbrugsplads  
i en bil med papegøje- eller gule nummerplader. Er køretøjet ejet af en CVR-
registreret virksomhed, modtager virksomheden automatisk en faktura for 
aflevering af erhvervsaffaldet. Faktureringen sker månedsvis.  
 
Du kan aflevere erhvervsaffald med Pay By Plate på alle 5 genbrugspladser, 
også udenfor den bemandede åbningstid, hvis du er tilmeldt 24-7 ordningen. 
Hver gang din bil med papegøje- eller gule nummerplader kører ind på en 
genbrugsplads, udløser det en registrering og efterfølgende en faktura. 
 
Kontakt personalet 
 

Vil du kun aflevere WEEE- affald eller Farligt affald – skal personalet altid 
kontaktes ved ankomst på genbrugspladsen for at få den automatiske faktura 
annulleret. Dette gælder også for viceværtordningen at personalet altid skal 
kontaktes. 
 
Viceværtordningen: under denne ordning kan der afleveres løsøre fra lejere. 
Dvs. flytbare ting og genstande, der følger med en bolig, men som ikke er en 
del af boligen, som fx møbler, tæpper, lamper og gardiner. Løsøre er ikke 
fastmonterede elementer fra bolig, eller bygningsaffald fra renovering. 
 
Farligt affald: for at du som virksomhed kan aflevere farligt affald, kræver 
det en tilmelding til ordningen for Farligt affald. Tilmelding kan ske ved at 
udfylde tilmeldingsskema på hjemmesiden eller ved at sende en mail med de 
samme oplysninger til mail: infoaffald@tonfor.dk 
Tilmeldingen gælder for virksomheden på hvert P-nummer og der kan max 
afleveres 200 kg. pr. P- nummer pr. år. Farligt affald kan kun afleveres når 
genbrugspladsen er bemandet i den normale åbningstid. 
 

WEEE-affald, elektronik og batterier 
 

Alle virksomheder, kan uden beregning aflevere følgende: 
 

1) Bærbare batterier og akkumulatorer, som defineret i bekendtgørelse om 
batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer. 

2) Affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger omfattet af 
producentansvar, som defineret i bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk 
og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk 
udstyr.  

 

Kontakt altid personalet ved ankomsten, for at få den automatiske fakturering 
annulleret. 

   

 
              Adgang til genbrugspladserne 

 
 

 
 

Ordensregler på genbrugspladserne 
 

For at afleveringen af affald kan ske så nemt, hurtigt og behageligt for dig selv, 
de øvrige besøgende og pladspersonalet, skal du følge nogle enkle regler. 
Ordensreglerne handler både om adgang, om aflevering af affaldet og at 
klunsning på pladserne er forbudt. 
 

Overtrædelse af ordensreglementet kan medføre sanktioner fra Tønder 
Forsyning i form af advarsel, bortvisning eller karantæne. Overtrædelser kan 
også blive politianmeldt. 
 

Ordensreglerne kan læses på hjemmesiden og er skiltet på genbrugspladsen. 
 
Adgang til genbrugspladserne/Affaldsbekendtgørelsens § 40: 

 

 Der er kun adgang for køretøjer under 3.500 kg eventuelt med trailer. 
Traktorer har kun adgang, hvis den vejer under 3.500 kg. 

 Skal affaldet emballeres, så skal det være i klare sække - affald i sorte 
sække afvises ved porten. 

 Kun kildesorteret affald må afleveres på genbrugspladsen og skal afleveres 
korrekt i de opstillede containere. 

 Aflæsningen skal man selv klare og uden tekniske hjælpemidler, dvs. med 
håndkraft. 

 Virksomhederne skal rette sig efter personalets anvisninger. 

 Affaldet skal svare til de samme affaldstyper og mængder, som de private 
brugere kan aflevere på den enkelte genbrugsplads. 

 Der kan ikke afleveres dagrenovation og andet let fordærveligt affald samt 
klinisk risikoaffald. 

 Affaldstyper som private ikke kan aflevere eller som ikke opstår i private 
husholdninger kan afvises. 

 Større mængder af en affaldstype, kan ligeledes afvises, hvis mængde-
begrænsningen også er gældende for private husholdninger. 

 
 

Max aflevere 5 eternitplader pr. dag 
 

Via genbrugspladsen kan der kun bortskaffes 5 stk. eller 90 kg. eternittagplader 
pr. dag pr. kunde. Kunder med mængder over de 5 plader/90 kg. bliver afvist. 
Der modtages kun eternitplader, der passer ned i de opstillede Big-bags (stør-
relserne B5, B6, B7, B9, B12).  
Større eternitplader modtages kun på Løgumkloster Genbrugsplads.  
Du kan læse mere om Eternitordningen på hjemmesiden eller spørg efter en 
folder på genbrugspladsen. 
 

 


