GLAS - VINDUER OG ANDET
PLANGLAS
Virksomheden skal altid sortere planglas fra
det øvrige affald – uanset mængden. Planglas
skal afleveres til genanvendelse.
Eksempler på planglas til genanvendelse
-

Hele planglas fra vinduer med og uden
rammer

-

Hele planglas fra døre med og uden rammer -

-

Hærdet glas fra døre og indgangspartier

-

Ituslåede ruder
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Hvad må ikke blandes med planglas?
-

Glasflasker

adgang med et køretøj på maks. 3.500 kg. samt

Hvorfor skal planglas frasorteres?

-

Emballage af glas

en eventuel trailer. Pladspersonalet har altid ret til

Planglas i sig selv udgør ikke noget miljøproblem,

-

Spejle

at afvise et læs af hensyn til kapacitet.

men glasaffald er en ressource, der kan bruges

-

Blyindfattede ruder

-

Autoruder

Tætliggende virksomheder kan have fælles

ved at bruge glasaffald i glasproduktion. Desuden

-

Farvet glas

opsamling af planglas. Den enkelte virksomhed er

optager deponering af planglas unødvendig plads

-

Termoruder med PCB

dog stadig selv ansvarlig for, at håndteringen af

på lossepladserne.

igen. Faktisk kan man spare på energiforbruget

affaldet følger reglerne.
Hvor skal affaldet afleveres?

Affald af brugte vinduer og andet planglas grov-

Planglas skal afleveres til genanvendelse på et

Vær specielt opmærksom på!

sorteres og sendes til omsmeltning og oparbej-

registreret modtageanlæg. Virksomheden kan lave

Glasset skal afleveres uden rester af kit og

des til isoleringsprodukter, emballageglas eller

en aftale med en affaldsindsamler om afhentning

lignende. Termoruder med PCB skal behand-

eventuelt til planglasproducenter. Skåraffald kan

af affaldet.

les særskilt - se faktaark for PCB eller kontakt

bruges som erstatning for sand i forbindelse med

Miljøafdelingen.

produktion af glasuld. En del udtagne vinduer kan

Du finder alle registrerede modtageanlæg og

endvidere sælges til direkte genbrug.

affaldsindsamlere på https://www.affaldsregister.

Lovgrundlag

mst.dk.

Genanvendeligt affald, der er sorteret korrekt, er
omfattet af reglerne i Affaldsbekendtgørelsen.

Planglas kan også afleveres på genbrugspladser i

Reglerne administreres af Miljøstyrelsen.

Vestforbrændings opland, mod betaling.
Du finder link til Affaldsbekendtgørelsen på
Du skal tilmelde virksomheden ”Adgang til gen-

www.brondby.dk/erhvervsaffald.

brugsstationen” på www.tilmelding-genbrugsstationer.dk. Her finder du også priser og nærmeste
genbrugsstation. Herefter har virksomheden
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