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

Affaldshierarkiet
Som virksomhed har I mulighed for at
sikre, at jeres affald bliver behandlet på
den miljømæssigt bedste måde. Affaldshierarkiet angiver, hvordan man
som udgangspunkt opnår det miljø- og
ressourcemæssigt bedste resultat, når
man skal håndtere og behandle affald.
Affald er i mange tilfælde en værdifuld
ressource, og ved behandlingen skal
det derfor overvejes, om affaldet kan
klargøres til direkte genbrug, eller om
det kan genanvendes som materiale.
Kun hvis disse muligheder er udelukkede, går man videre til anden behandling
som eksempelvis at bortskaffe affaldet
ved forbrænding eller til deponi. Groft
sagt findes der fire behandlingsformer
af affald:
•
•
•
•

Genbrug
Genanvendelse
Forbrænding
Deponering

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

Genanvendelse
Der er masser af affald, der kan genbruges eller genanvendes som materiale og nogle gange kan affaldet ligefrem
sælges. Eksempler på materialer som
bør genbruges eller genanvendes er
rent papir/pap, rent landbrugsfolie rystet for jord, sand, halm og lignende,
big bags, jern- og metalskrot, byggeaffald. Alle genanvendelige materialer
skal som udgangspunkt frasorteres og
afleveres til genanvendelse.
Kontakt dit affaldsbehandlingsanlæg
(den virksomhed som indsamler/modtager dit 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.
Bygge- og anlægsaffald
Følgende aktiviteter skal anmeldes i
www.bygogmiljo.dk inden byggeriet eller
aktiviteten påbegyndes:
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Byggeprojektet skaber mere end
1 ton affald
Gulvarealet, der berøres af byggeprojektet, er større end 10 m2
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Byggeprojektet omfatter udskiftning af termoruder, som er fremstillet i perioden 1950-1977
(gælder også, hvis der ikke er
dato på vinduet).
Byggeaffaldet indeholder farlige
stoffer, som for eksempel asbest,
metaller, PCB og klorparaffiner.

Jordflytning skal anmeldes, såfremt
projektet omfatter flytning af mere end
1 m3 jord ud af matriklen.
Anmeldelsesskemaer og information
finder du på www.bygogmiljo.dk. 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.

Træ/-halmfyr og brændeovn
Kun tørt halm, råtræ, træpiller, spåner
og savsmuld mm. må afbrændes i træ/halmfyr eller brændeovn.
Afbrænding i det fri
Generelt er der forbud mod afbrænding
af affald i Varde kommune. Der er dog
nogle få undtagelser, hvor afbrænding
af affald er tilladt, se: svjb.dk/raad-ogvejledninger/afbraending--baal-oggrill.aspx.
Der kan gives tilladelse til afbrænding
af haveaffald, parkaffald, affald fra
gartnerier, naturplejearealer m.v. Kontakt Varde Kommune, tlf.nr. 7994
7461.

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.
For at undgå løbeild på forbrændingsanlægget skal landbrugsfolie, som ikke
kan genanvendes, neddeles til stykker
med et areal på maksimalt en A4-side.
Afbrænding
Det er ikke tilladt at afbrænde forbrændingsegnet affald i træ- eller halmfyr.

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, for-

Opdateret 25. februar 2020

4

brændes eller skal specialbehandles,
skal afleveres til 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 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
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. Hvis du
ønsker at aflevere landbrugsaffald på
genbrugspladsen, skal dit landbrug være tilmeldt genbrugspladsordningen
som virksomhed. Yderligere information
kan findes på www.dinforsyning.dk.
Farligt affald
En landbrugsbedrift kan aflevere op til
200 kg farligt affald om året på genbrugspladsen. Hvis der er større mængder, henvises til godkendte modtagere
af det farlige affald. Når du afleverer
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farligt affald på genbrugspladsen, kan
du få en kvittering som dokumentation
for korrekt bortskaffelse af dit farlige
affald.
Elektrisk og elektronisk udstyr
Elektronik affald, herunder el-værktøj,
akkumulatorer, computere, hårde hvidevarer, lysstofrør, el-spare 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.
Eternit affald
Asbest affald, for eksempel eternit tagplader, er farligt affald, hvilket betyder,
at grænsen på de 200 kg om året er
gældende. Ikke alle eternittagplader er
asbestholdige, men også eternit uden
asbest indeholder miljøfremmede stoffer og må derfor ikke genbruges. Også
ikke-asbestholdige eternitplader skal
derfor deponeres, som hvis de indeholder asbest. Skal anmeldes som beskrevet i afsnittet om bygge- og anlægsaffald.
Hvis du har større mængder asbest,
skal det afleveres hos AFLD, Tarm. Affaldet skal stables på paller eller kommes i Big Bags på paller. Alt affald, som
skal afleveres hos AFLD, skal deklareres
inden aflevering. Deklarering foregår på
http://afld.dk/affaldsdeklaration.aspx.
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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

Hvem kan også tage imod mit
affald
Transportør
Du kan benytte en affaldstransportør,
der er registreret i affaldsregistret, til at
transportere dit forbrændings- og deponeringsegnede 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 til at behandle affald.
Du kan med en skriftlig aftale med en
godkendt indsamler, overdrage ansvaret for det kildesorterede affald til genanvendelse.
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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.
Du kan læse mere om affald på Varde
Kommunes hjemmeside, www.vardekommune.dk under Erhverv -> Affald
og miljø -> Bygge- og anlægsaffald fra
virksomheder. 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 bygge- og anlægsaffald

Du er også velkommen til at kontakte
Erhvervscentret, Industrimiljø på tlf.:
7994 7446 eller 7994 7461.
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Mere information og links
www.vardekommune.dk
Yderligere oplysninger om affald, regulativ for erhvervsaffald m.m.
www.dinforsyning.dk
Yderligere oplysninger om bortskaffelse af affald på genbrugspladser i Varde Kommune
www.afld.dk
https://www.affaldsregister.mst.dk
Liste over godkendte transportører, indsamlere og modtagere af dit affaldi

Denne folder er opdateret i december 2019 efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1753 af 27.
december 2018 om affaldsregulativer, - gebyrer og –aktører m.v.
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