Affaldssortering i landbruget
Teknik og Miljø
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Affaldssorteringen
Denne brochure tager udgangspunkt i de regulativer som Varde Kommune har udarbejdet, for at
sikre en miljømæssig forsvarlig nyttiggørelse og
bortskaffelse af affaldet. Den vil vejlede dig og dit
landbrug i at sortere og bortskaffe affald på den
bedste måde.

Affaldshierarkiet
Groft sagt findes der tre behandlingsformer af
affald:
•
•
•

Genanvendelse
Forbrænding med nyttiggørelse
Deponering

Endelig er der affald, som skal specialbehandles,
f.eks. farligt affald, elektronikskrot mv.

Bygge- og anlægsaffald
Der kan være aktiviteter, der skal anmeldes til
Teknik og Miljø i Varde Kommune inden byggeriet
eller aktiviteten påbegyndes.
Indebærer byggeriet f.eks. støv eller støj, som kan
være til gene for det omgivende miljø, skal den
midlertidige aktivitet anmeldes.
Anmeldelse af jordflytning skal endvidere foretages ved større mængder jord end 1 m3.
Anmeldelsesskemaer og information finder du på
www.vardekommune.dk under Selvbetjening →
Natur og Miljø.
Hvis du står for at skulle renovere eller eventuelt
nedrive din ejendom, gælder der særlige bestemmelser for håndtering, sortering og bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald.

Affald til forbrænding
Affald til forbrænding kan være dagrenovationslignende erhvervsaffald, så som uhygiejniske emballager, mælkefiltre, insemineringsslanger mm.
Forbrændingsegnet erhvervsaffald opdeles i stort
og småt brændbart. Stort brændbart kan for eksempel være bygningsdele, hvorimod småt
brændbart kan være ikke rengjorte fodersække,
nedbrudt plastfolie, halmballesnore mm.

Genanvendelse
Der er masser af affald, der kan genbruges i landbruget, og nogle gange er der endda penge ”i
skidtet”. Alle genanvendelige materialer skal som
udgangspunkt frasorteres og afleveres til genanvendelse.
Kontakt dit affaldsbehandlingsanlæg (virksomhed
som modtager affald) eller din affaldstransportør/vognmand hvis du har større ensartede affaldsprodukter f.eks. rent papir/pap, landbrugsplast (afdækningsplast), Big bags, jern- og metalskrot, byggeaffald mv.

Afbrænding
Det er ikke tilladt at afbrænde forbrændingsegnet
affald i træ- eller halmfyr. Der er dog nogle få
undtagelser, hvor afbrænding af affald er tilladt.
Træ/-halmfyr og brændeovn
Kun tørt halm, råtræ og rent træ, såsom træpiller,
spåner, savsmuld mm. må afbrændes i træ/halmfyr eller brændeovn.
Afbrænding i det fri
Generelt er der forbud mod afbrænding af affald i
Varde kommune.

3

Der kan gives tilladelse til afbrænding af haveaffald, parkaffald, affald fra gartnerier, naturplejearealer m.v.




Vrenderup Genbrugsplads, Hellevej 48, 6818
Årre
Ølgod Genbrugsplads, Energivej 11, 6870
Ølgod

Køretøjer med en totalvægt på maksimal 3.500 kg
med tilhørende trailer har adgang til genbrugspladsen. På genbrugspladsen er der ikke adgang
for traktor med vogn. Affaldet skal afleveres i
klare sække, så indholdet tydeligt kan ses af personalet. Ligeledes skal affaldet sorteres i de fraktioner som genbrugspladsen kan modtage. Yderligere
information
kan
findes
på
www.vardeforsyning.dk.

Affald til specialbehandling
Noget affald kræver specielle behandlingsmetoder. Farligt affald som for eksempel batterier,
akkumulatorer, lysstofrør, elektronikaffald, klinisk
risikoaffald, maling mm. skal specialbehandles.
Døde dyr
Døde dyr skal afleveres til destruktion hos DAKA.

Affald til deponi
Affald der hverken kan genbruges, forbrændes
eller skal specialbehandles, skal deponeres på
deponi.
Deponeringsaffald kan for eksempel være bløde
PVC produkter (kan også genbruges i separat
fraktion, hvis det er rent), PCB-holdigt bygge- og
anlægsaffald, glaseret tegl (kan også genbruges)
og lignende.

Genbrugspladsen
Varde Kommune har fem Genbrugspladser:




Nørre Nebel Genbrugsplads, Kastkærvej 130,
6830 Nr. Nebel
Oksbøl Genbrugsplads, Industrivej 13, 6840
Oksbøl
Varde Genbrugsplads, Ndr. Boulevard 302,
6800 Varde

Farligt affald
En landbrugsbedrift kan aflevere op til 200 kg
farligt affald om året på genbrugspladsen. Hvis
der er større mængder henvises til godkendt
modtagere af det farlige affald. Når du afleverer
farligt affald, modtager du en kvittering som dokumentation for korrekt bortskaffelse af dit farlige affald.
Elektrisk og elektronisk udstyr
Elektronik affald, herunder el værktøj, akkumulatorer, computer, hårde hvidevarer, lysstofrør, elspare pærer mm. kan afleveres på genbrugspladsen.
Klinisk Risikoaffald
Kanyler, skalpeller, sprøjter, medicinrester mm.
kan afleveres på genbrugspladsen i egnede beholdere. Egnede beholdere til kanyler og skalpeller kan fås på genbrugspladsen. Affald kan også
leveres tilbage til dyrlægen eller hos en godkendt
indsamler af farligt affald.
Asbestaffald
Asbestaffald, for eksempel eternittagplader, er
farligt affald, hvilket betyder at grænsen på de
200 kg om året er gældende. Ikke alle eternittagplader er asbest og kan derfor genbruges.
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Hvis du har større mængder asbest kan det afleveres hos ESØ 90 I/S. Affaldet skal stables på paller og wrappes eller puttes i Big bags på paller.

Du kan med en skriftlig aftale med en godkendt
indsamler, overdrage ansvaret for det kildesorterede affald til genanvendelse.
Affaldsregister
En liste over godkendte transportører, indsamler
og modtagere af affald kan ses i Det Digitale Affaldsregister.
Registreret
findes
på
https://www.affaldsregister.mst.dk/

Yderligere vejledning
Hvis du bliver i tvivl om, hvordan affaldet skal
sorteres, er det en god idé at kontakte din affaldsbehandler for mere information. På den
måde kan du undgå fejlsortering og derved ekstraregninger.

Hvem kan også tage imod mit affald
Transportør
Du kan benytte en affaldstransportør, der er registreret i affaldsregistret, til at transportere dit
forbrændings- og deponerings-egnet affald til det
anlæg som kommunen anviser til. Du har dog
stadig ansvaret for, at affaldet bortskaffes korrekt.
Indsamler
En indsamler har ret til at indsamle, men ikke at
behandle dit affald.

Du kan læse mere om affald på Varde Kommunes
hjemmeside, www.vardekommune.dk. under
Erhverv -> Miljø -> Affald. Her finder du bl.a. de
regler og regulativer, der danner grundlag for
denne brochure:




Regulativ for erhvervsaffald
Regulativ for husholdningsaffald
Vejledning til håndtering af miljøfarligt byggeog anlægsaffald

Du er også velkommen til at kontakte Erhverv,
Industrimiljø på tlf.: 79 94 74 66.
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Mere information og links
www.vardekommune.dk
Yderligere oplysninger om affald, regulativ for erhvervsaffald m.m.
www.vardeforsyning.dk
Yderligere oplysninger om bortskaffelse af affald på genbrugspladser i Varde Kommune
www.esoe.dk
https://www.affaldsregister.mst.dk
Liste over godkendte transportører, indsamlere og modtagere af dit affaldi

Denne folder er udarbejdet i september 2014 efter reglerne i Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald
og Varde Kommunes gældende Regulativ for erhvervsaffald
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