DEPONI-EGNET AFFALD
Virksomheden skal altid frasortere affald til
deponi – uanset mængden. Affaldet skal afleveres
på et deponeringsanlæg.
Eksempler på affald til deponi på kontrolleret
losseplads
-

Industriaffald til deponering

-

PVC, ikke-genanvendeligt (primært blød PVC)

-

Imprægneret træ

-

Mineraluld

-

Asbest, ikke- og let støvende

-

Bygge- og anlægsaffald, der ikke er genan-
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vendeligt eller forbrændingsegnet - f.eks.

betaling. Hvis affaldet afleveres i sække skal det

Lovgrundlag og affaldskoder

letbeton og puds

være i klare sække.

Lovgrundlaget er Brøndby Kommunes Regulativ

-

Sanitet

-

Glas der ikke kan genanvendes

for erhvervsaffald. Du finder regulativet på
Du skal tilmelde virksomheden ”Adgang til gen-

www.brondby.dk/erhvervsaffald.

brugsstationen” på www.tilmelding-genbrugsstaHvad må ikke blandes i deponiaffaldet?

tioner.dk. Her finder du også priser og nærmeste

Ved indberetning af farligt deponiaffald skal

-

Genanvendeligt affald

genbrugsstation. Herefter har virksomheden

EAK-koden anvendes. Se liste med EAK-koder i

-

Forbrændingsegnet affald

adgang med et køretøj på maks. 3.500 kg. samt

affaldsbekendtgørelsens bilag 2. Du finder link

-

Madaffald og andre letnedbrydelige, organi-

en eventuel trailer. Pladspersonalet har altid ret til

til Affaldsbekendtgørelsen på www.brondby.dk/

ske materialer

at afvise et læs af hensyn til kapacitet.

erhvervsaffald.

-

Flydende affald

-

Asbest, stærkt støvende

Vær specielt opmærksom på!

Hvorfor skal affald til deponi frasorteres?

-

Klinisk risikoaffald

Du har pligt til at anmelde asbestaffald og forure-

Affald, der ikke kan genanvendes og ikke er egnet

-

Olie og kemikalier

net jord på et særskilt skema, inden det bortskaf-

til forbrænding, skal deponeres, indtil der findes

fes. Du finder et skema til anmeldelse på

bedre behandlingsmetoder til affaldet.

Hvor skal affaldet afleveres?

www.brondby.dk/erhvervsaffald. Læs også

Affald til deponi skal afleveres på AV Miljø,

faktaark om ’Asbest’, ’Forurenet jord’ samt

Affaldsforebyggelse

Avedøreholmen 97, 2650 Hvidovre - www.av.dk.

’Bygge- og nedrivningsaffald’.

Anvend principperne om selektiv nedrivning ved
nedrivningsarbejder. Det sikrer, at mest muligt

Virksomheden kan lave en aftale med en affalds-

Affald til deponi skal være grundlæggende karak-

affald kan genanvendes efterfølgende. Minimér

transportør om afhentning af affaldet. Du finder

teriseret. Det betyder at der for alle læs affald, der

spild og produktionsaffald gennem brug af værk-

alle registrerede affaldstransportører på

afleveres til deponering, skal være en beskrivelse

tøjer til miljø- og kvalitetsstyring i virksomheden.

https://www.affaldsregister.mst.dk.

af affaldets egenskaber m.v. Beskrivelsen af

Se også mere i folderen ’Affaldsforebyggelse’.

affaldet sker på en deklaration, der skal udfyldes
Deponeringsegnet affald kan også afleveres på

af affaldsproducenten. Se hvordan du deklarerer

genbrugspladser i Vestforbrændings opland, mod

deponiaffaldet på www.av.dk.

Brøndby Kommune

Park Allé 160

Telefon 43 28 28 28

affald@brondby.dk

Teknisk Forvaltning

2605 Brøndby

Telefax 43 28 24 50

www.brondby.dk/erhvervsaffald

