Nyhedsbrev om erhvervsaffald.
Dato: 21. september 2011
Indvejningsprocedure Affaldscenter Tandskov:
Ifølge Affaldsbekendtgørelsen skal transportører oplyse hvilken affaldsproducerende
virksomhed affaldet stammer fra.
Silkeborg Genbrug & Affald´s vejesystem på Affaldscenter Tandskov er nu klar til at
håndtere første fase af dette.
I den forbindelse har Silkeborg Genbrug & Affald A/S forsøgt at gøre overgangen så
nem som mulig for vores samarbejdspartnere som benytter vejerboden på
Affaldscenter Tandskov.
Vi har frem til medio september 2011 modtaget ”Top20” lister over transportørernes
Erhvervs Affaldsproducenter.
Ny tilkomne Erhvervs Affaldsproducenter er nu registreret i vores ScanX vejesystem.
Siden den 15. september er indvejningsproceduren således ændret:
I stedet for at indtaste eksempelvis ”05” for Byggeri- og anlæg, skal man indtaste
telefonnummeret på Affaldsproducenten (Den virksomhed hvorfra affaldet stammer).
Vi takker for de mange tilsendte ”Top20” lister. Det har været med til at gøre
idriftsættelsen mindre besværlig og forhåbentlig nemmere at benytte fremadrettet.
Er der opdateringer eller rettelser til jeres fremsendte lister, så er I velkommen til at
fremsende dem til: ehub@silkeborgforsyning.dk. Vi vil derefter hurtigst mulig få
opdateret vores ScanX vejesystem.
Opdateret pris på kasserede gipsplader til genanvendelse: 498,00 kr./ton.
Miljøstyrelsen har meddelt samtlige kommuner, at det ikke længere er lovligt at
eksportere gipsaffald til Tyskland.
Vi har nu fundet et miljøgodkendt modtageanlæg i Danmark, som afhenter vore
kasserede gipsplader og sikrer, at de bliver genanvendt.
Fra 1. oktober 2011 er vi derfor nødsaget til at forhøje prisen for modtagelse af
kasserede gipsplader på Affaldscenter Tandskov.
På vor hjemmeside kan du altid finde tidligere nyhedsbreve og den opdaterede
prisliste.
Løbende prisændringer kan forekomme.
Se de aktuelle priser for 2011.
Såfremt der er spørgsmål til ovenstående, er I velkommen til at rette henvendelse til
undertegnede.
Venlig Hilsen
Ulrik Kragelund
Affaldskonsulent - Silkeborg Genbrug og Affald A/S
Direkte telefon: 8920 6437
uk@silkeborgforsyning.dk
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