Kontakt:
Deponi Syd I/S - www.deponisyd.dk
C/o TAS I/S, Bronzevej 6, 6000 Kolding, tlf.: 7632 5000
CVR-nr. 33343795, P-nr. 1016624582

Information 2014
Yderligere vejledning og oplysninger i forbindelse med levering af affald kan
også fås ved henvendelse til:
Måde Deponi, Mådevej 99, 6705 Esbjerg Ø. Tlf. 7616 1891
P-nr. 1017515949

Grindsted Deponi, Ribe Landevej 6, 7200 Grindsted.
Tlf. 7972 7082
P-nr. 1017515973

Hvem er Deponi Syd
Deponi Syd I/S er et fælleskommunalt affaldsselskab med interessentkommunerne: Billund, Esbjerg, Haderslev, Kolding, Vejen og Vejle.
Deponi Syd er stiftet den 7. december 2010 og er idriftsat pr. 1. januar
2011 ved erhvervelse af de to deponier i hhv. Grindsted, Billund Kommune
og i Måde, Esbjerg Kommune.
Driften af de to deponier varetages af erfarent personale under Deponi Syd.
Formålet med Deponi Syd er, dels at sikre interessentkommunerne tilstrækkelig deponeringskapacitet, dels at drive deponier, der er kendetegnet
ved konkurrencedygtige behandlingstakster og en høj miljømæssig standard for det affald, som interessentkommunerne anviser og leverer til deponering.
De affaldstyper, der modtages på de to deponier er affald, der ikke kan
genanvendes eller forbrændes. P.t. modtages alene blandet affald, jf. positivlisten for Deponi Syd, som kan findes på Deponi Syds hjemmeside
www.deponisyd.dk.
Affaldsproducenter og transportører af affald fra kommunerne Esbjerg, Haderslev og Vejen skal levere affald til Måde Deponi, Esbjerg Kommune.
Affaldsproducenter og transportører af affald fra kommunerne Billund, Kolding og Vejle skal levere affald til Grindsted Deponi, Billund Kommune.

Affaldsdeklaration
Myndighederne har indført krav om, at hvert læs affald skal deklareres forud for levering til deponering. Yderligere oplysninger om deklarering af affald kan findes på Deponi Syds hjemmeside www.deponisyd.dk.

Åbningstider 2014

Priser
Takster ekskl. moms gældende fra 1. januar 2014

Affaldstyper, jf.
gældende positivliste

Behandling

Statsafgift

I alt

Kr. pr. ton
ekskl. moms

Kr. pr. ton
ekskl. moms

Kr. pr. ton
ekskl. moms

Blandet restaffald

312,00

475,00

787,00

Slam > 30 % tørstof

416,00

475,00

891,00

Slam 10-30 % tørstof

624,00

475,00

1.099,00

Asbestholdigt affald
(f.eks. eternit tagplader)

416,00

475,00

891,00

PCB-holdigt affald
(< 50 mg/kg)

340,00

475,00

815,00

Bem.:

Asbestholdigt affald skal leveres i henhold til gældende leveringsbetingelser (kontakt eventuelt Deponi Syd) og må ikke være sammenblandet
med andet affald.
Ved deklarering af PCB-holdigt affald skal der fremsendes en analyserapport til Deponi Syd (deponisyd@tas-is.dk) som viser, at indholdet af
PCB ikke overstiger 50 mg/kg. PCB-holdigt affald må ikke være sammenblandet med andet affald.

Gældende
for alle affaldstyper

Behandling

Statsafgift

I alt

Kr. pr. ton
ekskl. moms

Kr. pr. ton
ekskl. moms

Kr. pr. ton
ekskl. moms

Åbningstider for aflevering af affald hos Deponi Syd I/S pr. 1. januar 2014.

Særhåndteret affald (kun
efter aftale med kunden)

624,00

475,00

1.099,00

Måde Deponi, Esbjerg Kommune

Fejlsorteret affald (hvis eftersortering er nødvendig)

780,00

475,00

1.255,00

Behandling

Statsafgift

I alt

Kr. pr. læs
ekskl. moms

Kr. pr. læs
ekskl. moms

Kr. pr. læs
ekskl. moms

0,00

312,00

Mandag – torsdag 7.00 – 15.00
Fredag
7.00 – 13.00
Grindsted Deponi, Billund Kommune
Mandag – torsdag 7.30 – 16.00
Fredag
7.30 – 14.00
Der er lukket på alle lørdage, søndage og helligdage. Desuden er der lukket 24. december og 31. december, samt ½ dag 1. maj og ½ dag grundlovsdag.

Tillæg gældende for alle
affaldstyper
For affald, hvor aflæsningshjælp ydes

312,00

