BETINGELSER FOR ADGANGSKORT PÅ GENBRUGSPLADSERNE 2022
Generelle regler
 Ordningen gælder for alle virksomheder i Frederikshavn Kommune
 Du må aflevere erhvervsaffald på alle genbrugspladser i Frederikshavn Kommune - dog ikke
pladser, der drives af borgerforeninger (pt. Elling, Kvissel og Skærum)
 Kortet bliver tilknyttet én bestemt bil eller trailer med indregistreringsnummer
 Kortet skal være synligt i bilen, når du afleverer affaldet
 Ønsker din virksomhed adgang med flere biler eller trailere, skal hvert køretøj have et kort
 Bilens tilladte totalvægt skal være under 3,5 ton
 Hver bil eller trailer må maksimalt aflevere 200 kg affald pr. dag
Personalet på genbrugspladserne kontrollerer, at betingelserne bliver overholdt.
Kontrollen er baseret på gensidig tillid. Der findes tre korttyper afhængig af din
virksomheds behov.

Grønt kort, pris/år 1.030 kr. ekskl. moms

Kortet giver adgang til at aflevere disse affaldstyper til genbrug:
 Have- og grenaffald
 Papir og pap
 Rent bygningsaffald (beton og murbrokker)
 Jern
 Flasker og glas
Hver bil eller trailer må maksimalt aflevere i alt 4 ton pr. år af nævnte affaldstyper.

Gult kort, pris/år 2.550 kr. ekskl. moms
Kortet giver adgang til at aflevere alle ovennævnte affaldstyper samt tillige
 affald til deponering
 affald til forbrænding
 farligt affald (maksimalt 200 kg pr. år)
 WEE-affald (affald fra elektriske apparater)
Hver bil eller trailer må aflevere maksimalt i alt 2 ton affald pr. år til forbrænding eller deponering
samt i alt 2 ton genbrugsaffald.

Rødt kort, pris/år 5.090 kr. ekskl. moms
Kortet giver adgang til at aflevere samme type affald som gult kort.
Kortet skal anvendes af virksomheder, der forventer at aflevere op til 10 ton affald om året.

Salg og administration af adgangskort
Forsyningen administrerer ordningen, og du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål
til kortet, tlf. 9829 9000.
Du skal købe kortet før første aflevering af affald. Kortet gælder for et kalenderår, hvilket betyder, at
kortet uanset købstidspunkt udløber ved årets udgang.
Forsyningen, Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn
Åbningstider: Mandag - torsdag 09.00 - 15.00, fredag 09.00 - 12.00
Tlf. 9829 9000 - forsyningen@forsyningen.dk - forsyningen.dk

