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Tilmelding til 
Rømø Genbrugsplads 24-7 

Behandlingen af din tilmelding tager normalt 2-3 hverdage, og når din ansøgning er godkendt, får du 

besked på mail. 

Du får adgang uden for bemandet åbningstid ved at køre frem til porten og ringe til xxxx xxxx, du får 
oplyst ved tilmeldingen. Du skal ringe fra den mobil med mobilnummer, du har tilmeldt, så åbnes 
porten. 

Læs betingelserne for brug af Rømø Genbrugsplads 24-7 på bagsiden/side 2, inden du sender din 

ansøgning.  

Navn 

Adresse 

Postnummer By 

E-mail 

Skal udfyldes hvis din virksomhed skal tilmeldes Rømø Genbrugsplads 24-7 
Firma navn CVR- nummer 

Er tilmeldt erhvervsordningen med den:  Røde-  Gule-  Grønne-  ordning. 

Adgangs oplysninger: 

Tilmeld tlf. numre: kun danske mobilnumre Tilmeld køretøj: 
Primære mobil nr. Primære bil registrerings nr. 

Ekstra mobil nr. Ekstra bil reg. nr. 

Ekstra mobil nr. Ekstra bil reg. nr. 

Ekstra mobil nr. Ekstra bil reg. nr. 

  Jeg har læst punkterne 1–8 på side 2 og accepterer betingelserne for brugen af 

 Rømø genbrugsplads 24-7. 

Dato Underskrift 

Det udfyldte skema skal sendes på e-mail til:  info@tonfor.dk 



Tilmelding til Rømø Genbrugsplads 24-7 

side 2 

Tilmeldingsskema adgang til Rømø Genbrugsplads 24-7  

Betingelser for brug af Rømø Genbrugsplads 24-7 
 

1. Din adgang til Rømø Genbrugsplads 24-7 er personlig og må ikke overdrages til andre – dvs. du 
må ikke lade andre skaffe sig adgang til Rømø Genbrugsplads uden for bemandet åbningstid 
med dit mobilnummer. Gør du det, vil din døgnadgang til genbrugspladsen blive annulleret. 
 

2. Udenfor den bemandede åbningstid må du ikke aflevere farligt affald, elektronik affald. 
Overtrædelse kan medføre bødestraf.  
 

3. Dit ophold på Rømø Genbrugsplads uden for bemandet åbningstid bliver videoovervåget, og 
registreringsnummeret på dit køretøj bliver registreret. 
 

4. Hvis dit besøg på Rømø Genbrugsplads kræver oprydning eller rengøring, vil du modtage en 
faktura på den tid, vi har brugt på at rydde op/gøre rent efter dig. Du vil blive faktureret 
minimum kr. 300 inkl. moms. 
 

5. Det er IKKE tilladt at tage ting eller materialer fra containerne eller fjerne nogle af de varer, der 
er blevet indleveret til genbrugsbutikken. Overtrædelse vil betyde øjeblikkelig udelukkelse fra 
Rømø Genbrugsplads 24-7 og evt. politianmeldelse. 
 

6. Tønder Forsyning kan til enhver tid inddrage din mulighed for at benytte Rømø Genbrugsplads 
uden for bemandet åbningstid, hvis du overtræder betingelserne for brugen af Rømø 
Genbrugsplads 24-7. 
 

7. Rømø Genbrugsplads 24-7 er en forsøgsordning, og Tønder Forsyning tager derfor forbehold for 
tekniske problemer, der betyder, at ordningen i perioder vil være ude af drift. Akutte problemer 
vil så vidt muligt blive oplyst på vores hjemmeside og app under nyheder. 
 

8. Betingelserne for brugen af Rømø Genbrugsplads 24-7 som nævnt ovenfor i punkt 1-8 kan til 
enhver tid og uden forudgående varsel ændre sig. 
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