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Nyhedsbrev
Affald til Tønder Deponi eller Omlastestationen
Alt forbrændingsegnet affald, der ikke kan genanvendes, skal køres til Omlastestationen, Nyhedevej 1, Højer.
Alt affald, der ikke kan genanvendes eller forbrændes, skal køres til Tønder Deponi,
Nyhedevej 1, Højer.
Efter aftale med Tønder Forsyning kan der opnås tilladelse til at køre det forbrændingsegnede affald direkte til forbrændingsanlægget, hvor det vil være logisk at gøre
det, på grund af geografien, affaldets beskaffenhed eller mængden af affald.
1 uge inden affaldet afleveres på Deponiet, skal anmelder indsende et udfyldt skema
”Grundlæggende karakterisering” til Tønder Deponi. Hvis Tønder Deponi må modtage
affaldet, sender Deponiet en accept til anmelder. Transportøren skal medbringe accepten ved ankomst til Deponiet.
Der gælder særlige modtagekrav til eternit tagplader.
Skemaet ”Grundlæggende karakterisering” oplysninger om særlige modtagekrav på
Tønder Deponi findes ved at følge dette link: www.toenderforsyning.dk/erhverv/deponering
Oplysning om affaldstyper
I mange nedrivningssager er der lavet en miljøundersøgelse og en rapport. I rapporten finder I oplysninger om de affaldstyper og –mængder, som nedrivningsfirmaet
skal håndtere, hvordan det skal håndteres, og hvilke affaldskoder (EAK-koder) I skal
bruges, når I skal udfylde affaldsdeklarationen til Tønder Deponi.
Når I udfylder anmeldelsen til kommunen, kan I også bruge EAK-koder, men ellers
skal I angive affaldstyperne. Det er vigtigt at I f.eks. skriver ”asbest-affald”, ”blyholdigt affald” eller ”mineraluld” og ikke kun ”affald til Tønder Deponi” – selv om affaldet
skal afleveres på Deponiet.
Lettere forurenet byggeaffald, som ikke kan genanvendes, kategoriseres enten som
forbrændingsegnet – eller deponeringsegnet affald.
De forskellige affaldstyper skal indvejes separat på Deponiet, så der på kvitteringen/vejebilaget fremgår, hvilken affaldstype, der er afleveret.
Kvitteringer/vejesedler som dokumentation
Vi vil ”krydstjekke” anmeldelserne med de kvitteringer/vejesedler I skal indsende.
Der har været nogle problemer med at se oplysninger om affaldstype på vejesedlerne,
se, men de problemer er løst.
Genbrug af beton, natursten og uglaseret tegl
Når I oplyser, at I f.eks. genbruger betonaffald til en vendeplads, besigtiger vi pladsen. Vi har i den forbindelse opdaget, at det ikke er alle steder, at affaldet er ordenligt
nedknust og sorteret.
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Det er affaldsproducentens/anmelderens ansvar, at affaldet er ordentligt forarbejdet,
og at det udelukkende anvendes som erstatning for råstoffer.
Kontaktperson ved Miljø & Natur – Team Industri:
Lise Sivesgaard, tlf.: 7492 9242, e-mail:lbs@toender
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