Tilmelding – 2022
Erhvervsordningen for aflevering af farligt affald på genbrugspladsen
Information om erhvervsordningen/Pay By Plate kan læses på bagsiden og på
www.tonfor.dk/paybyplate
Firma

Adresse

Postnr.

By

Firma telefon

P- nummer

CVR- nummer

Branche/
Branchekode

Direkte telefon/mobil

Kontaktperson

Mailadresse

Der kan max afleveres 200 kg pr. år pr. P-nummer


Aflevering af Farligt affald kan kun ske i den bemandede åbningstid på genbrugspladsen.



Ved ankomst til genbrugspladsen skal en medarbejder kontaktes.



CVR-nummer skal oplyses ved afleveringen og vejningen.



Kvitteringen for aflevering af det farlige affald sendes efterfølgende pr. mail.



Er der kun medbragt Farligt affald, så sørger personalet herefter for, at den automatiske fakturering
for dit besøg bliver annulleret.

Hvis der sker ændringer i ovenstående oplysninger, skal det meddeles til Tønder Forsyning.

Dato
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Underskrift

Farligt affald

Ordningen for Farligt affald: er en særskilt ordning. Farligt affald afregnes pr. virksomhed på P-nummer, og
der kan samlet afleveres max 200 kg. farligt affald pr. år. Farligt affald kan kun afleveres i genbrugspladsens
bemandede åbningstid.
Personalet skal kontaktes ved ankomsten for aflevering af farligt affald. Er der ikke andet affald med, bliver
den automatiske faktura annulleret.

Elektronik affald
Virksomheder kan uden beregning aflevere Elektronik affald, der hører med til producentansvaret/
tilbagetagelsesordningen. Kommer du kun med elektronik affald, så skal personalet på genbrugspladsen
kontaktes ved ankomsten, for at få den automatiske faktura annulleret.

Biler der kan benyttes
Kun indregistrerede biler/køretøjer der vejer op til 3500 kg kan benyttes, hvilket også gælder traktorer.

Priser ekskl. moms gældende for 2022
Farligt affaldsordning, pr. P-nummer (max 200 kg/år)

Pr. år kr. 855,00

Biler med papegøje- eller gule nummerplader

Pr. besøg kr. 296,00

Blå ordning/ Viceværtordning

Pr. besøg kr. 0,00 *

Grøn ordning/ rent pap, papir, plastfolie til genanvendelse

Pr. besøg kr. 0,00 *

* 24-7 ordningen kan ikke benyttes til aflevering uden beregning. Kommer du med affald udenfor den bemandede
åbningstid, vil der ske en automatisk fakturering for besøget.

Pay By Plate
Pay By Plate er en ny erhvervsordning der er gældende fra 1. juni 2022.
Når du fremover kører ind på genbrugspladsen i din erhvervsbil, registrerer Pay By Plate-systemet automatisk
din nummerplade.
Alle papegøje- og gule nummerplader bliver automatisk registreret ved indkørslen til genbrugspladsen. Er
køretøjet ejet af en CVR-registreret virksomhed, modtager virksomheden efterfølgende automatisk en faktura
for aflevering af erhvervsaffaldet. Faktureringen sker månedsvis.
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