Affaldsfraktion

G

Akkumulatorer og batterier*
Aske fra halmfyr
Big bags
Byggeaffald, genanvendeligt (natursten, uglaseret tegl,
beton)
Byggeaffald, ikke genanvendeligt
Dagrenovationslignende affald

X
X
X
X

Dyr til destruktion
Dæk fra biler og traktor, brugte dæk uden alger
Dæk, nedbrudte, ”grønne dæk”, fx anvendt til
ensilagestakke
Elektronikskrot
Elsparepærer og lysstofrør*
Forbrændingsegnet
Glas (ikke medicinbeholdere)
Haveaffald, levende hegn og lign.
Jern / metal skrot
Jord, rent
Jord, forurenet
Kanyler/skalpeller*
Kemikalier*
Medicinbeholdere af plast/glas; med/uden indhold*
Metalemballage, uden indhold, rengjort
Metalemballage, med farligt indhold*
Motordrevne køretøjer og dele herfra
Nylonsnore, halmsnore, halmballenet
Olierester/spildolie/oliefilter*
Olietanke, sløjfede

F

D

S Bemærkninger

X
X

X

X
Skal som minimum afhentes hver 14.
dag.
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X Jordflytning skal anmeldes til
kommunen.
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

Pap, rent
Pap, snavset
Papir, rent
Papir, snavset
Plastemballage, faremærket med indhold*
Plastemballage, faremærket, uden indhold

X

Plastemballage, ikke faremærket, uden indhold, rengjort
Plastfolie, rent (transportemballage, ensilageplast)
Plastfolie, beskidt og nedbrudt (wrapballeplast, ikke
rengjort ensilageplast)
Presenning, ikke PVC
PVC, f.eks. presenning, regntøj, gummistøvler
PVC, hård, f.eks. staldinventar, tagrender, trapezplader
mv.
Rottegift/sprøjtegift/pesticider*
Spraydåser (også tomme)*
Træ, imprægneret
Træ, malet
Træ, rent – herunder paller

X
X

Check din olietanks gyldighed på
Aabenraa Kommunes hjemmeside.
X

X
X
X
X Emballage med faremærket
kan
genanvendes. Øvrig emballage skal
bortskaffes som farligt affald.

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Må ikke afbrændes.

G = Genbrug, F = Forbrænding, D = Deponi, S = Specialbehandling. Farligt affald er
markeret med *.

Affaldshåndtering på landbrug

Har du styr på affaldshåndteringen?
Affaldshåndtering med omtanke medvirker til et rent miljø og en sund økonomi for
landbruget, kommunen og samfundet som helhed.
Alle landbrug skal sortere deres affald. Det er desuden landbrugets ansvar, at affaldet
opbevares og bortskaffes efter gældende regler.
Denne vejledning er ment som en hjælp til dig og dit landbrug med hensyn til at sortere og
bortskaffe affald på den korrekte måde.
Sidst i vejledningen finder du et skema, der giver et hurtigt overblik over hvordan du skal
sortere og bortskaffe det mest almindelige affald fra dit landbrug.
Affaldshierarki
Den nationale affaldsprioritering ser således ud:
1.
2.
3.
4.

Forebyggelse og minimering af affald
Genbrug og genanvendelse
Forbrænding med energiudnyttelse
Deponi

opmærksom på at du
www.arwos.dk/erhverv.

skal

være

tilmeldt

som

kunde,

se

mere

om

dette

på

Affald til specialbehandling
Noget affald kræver specielle behandlingsmetoder, der sikrer at miljøet bliver skånet. Affald
betegnes som farligt affald, når det udgør en miljømæssig eller sundhedsmæssig risiko.
Dette affald er f.eks. olieaffald (spildolie, oliefiltre, fast affald som f.eks. olieholdigt
kattegrus mv.), lysstofrør og elsparepærer, spraydåser, pesticidrester og batterier. De
forskellige typer farligt affald må ikke sammenblandes.
Genbrugspladser
Landbrug kan aflevere affald på de fem store genbrugspladser i Kommunen (Aabenraa,
Kobro, Kliplev, Padborg og Tumbøl), hvis de er tilmeldt ordningen, se mere på
www.arwos.dk/erhverv. Transporterer du affaldet til genbrugspladsen i sække, skal du
benytte klare sække.
Køretøjer (med en maksimal totalvægt på 3.500 kg) med tilhørende trailer har adgang til
genbrugspladserne. Traktorer er velkomne på genbrugspladserne i Kobro og Kliplev såfremt
der kun afleveres landbrugsplast.

Affaldsforebyggelse har den højeste prioritet, mens deponering kun benyttes, hvis affaldet
ikke kan genanvendes eller ikke er forbrændingsegnet.

Dit landbrug må aflevere op til 200 kg farligt affald om året. Husk at bede om kvittering for
aflevering af farligt affald.

Genanvendelse
Der er krav om udsortering og genanvendelse af f.eks. PVC, papir, pap, glas, metal, plast og
træ hvis der på landbruget forekommer en væsentlig mængde heraf. Batterier og andet
farligt affald skal altid udsorteres. Mindre mængder, beskidt materiale eller
blandingsprodukter skal til forbrænding.

Hvem må køre med landbrugets affald?
De transportører og indsamlingsvirksomheder du indgår aftale med, skal være registreret i
det nationale affaldsregister på www.affaldsregister.mst.dk.

Det er en god ide at mærke containere og beholdere med skilte – det gør det lettere for dine
ansatte og vognmanden at håndtere affaldet.
Affald til forbrænding
Forbrændingsegnet affald er affald, der ikke er egnet til genanvendelse. Affaldet kan deles
op i dagrenovationslignende affald og øvrigt forbrændingsegnet affald. Aabenraa Kommune
har indgået en aftale med Sønderborg Kraftvarmeværk I/S om modtagelse af
forbrændingsegnet affald fra virksomheder i Aabenraa Kommune.
Dagrenovationslignende affald
Dette affald er f.eks. madrester og uhygiejniske emballager fra fødevarer.
Dagrenovationslignende
affald
skal
indsamles
via
Aabenraa
Kommunes
dagrenovationsordning, hvis du ikke har lavet en aftale med en privat affaldsrenovatør.
Dagrenovationslignende affald skal som minimum afhentes hver 14. dag.

Som affaldsproducent er du ansvarlig for at affaldet sorteres og bortskaffes korrekt.
Benytter du en affaldstransportør, er du ansvarlig for affaldet indtil det er modtaget på et
godkendt anlæg. Hvis du benytter en indsamlingsvirksomhed overtager den ansvaret for
affaldet, så snart affaldet ligger i containeren.
Haveaffald
Grundejere kan få tilladelse til afbrænding af haveaffald, levende hegn og lign. i landzone i
perioden 1. december til 1. marts. Tilladelse kan indhentes ved at kontakte Aabenraa
Kommune.
Haveaffald kan komposteres eller afleveres på kommunens genbrugspladser. Arwos tilbyder
grenafhentning, læs mere på www.arwos.dk.
Yderligere vejledning
Hvis du er i tvivl om hvordan affaldet skal sorteres er det en god ide at kontakte Aabenraa
Kommune eller din affaldsrenovatør for mere information. På den måde kan du undgå
fejlsortering og derved ekstraregninger.

Øvrigt forbrændingsegnet affald
Dette affald er f.eks. snavset pap, papir, plast eller træaffald (malet).

Du kan læse mere om affald på
www.aabenraa.dk og www.arwos.dk.

Afbrænding
Afbrænding af affald er som udgangspunkt forbudt, og må kun foretages på godkendte
forbrændingsanlæg. Se dog afsnittet ’haveaffald’.

Du kan kontakte Aabenraa Kommune, Team Miljø på
landbrug@aaabenraa.dk, hvis du har yderligere spørgsmål.

Affald til deponi
Affald, der hverken kan genbruges eller forbrændes, skal deponeres. Deponeringsegnet
affald skal afleveres til Arwos Deponi på Flensborgvej 353, 6200 Aabenraa. Vær
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