IMPRÆGNERET TRÆ
Imprægneret træ skal altid frasorteres
og afleveres på deponeringsanlæg. En enkelt type
imprægneret træ kan sendes til forbrænding.
Eksempler på imprægneret træ til deponi
Imprægneret træ er træ, der er tryk- eller vakuumimprægneret. Det er også træ, der er helt eller
delvis behandlet med træbeskyttelsesmidler for
at gøre det modstandsdygtigt over for svampe og
skadedyr. Imprægneret træ er typisk beregnet til
udendørs brug.
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Imprægneret træ er typisk følgende:

Forbrændingsegnet affald kan også afleveres på

ligt malet, olieret eller lakeret træ (såsom træmøb-

-

Plankeværk og hegnspæle

genbrugspladser i Vestforbrændings opland, mod

ler, gulvplanker, indvendige døre, etc). Er du i tvivl

-

Træ fra udhuse og carporte

betaling. Hvis affaldet afleveres i sække skal det

om træet er imprægneret, kan du henvende dig til

-

Træ, der er beskyttet med træbeskyttelse

være i klare sække.

Miljøafdelingen.

-

Udvendige døre og vinduer

-

Taginddækning

Du skal tilmelde virksomheden ”Adgang til gen-

Lovgrundlag og affaldskoder

-

Træfliser

brugsstationen” på www.tilmelding-genbrugssta-

Lovgrundlaget er Brøndby Kommunes Regulativ

-

Sandkasser og andet træ på legepladser

tioner.dk. Her finder du også priser og nærmeste

for erhvervsaffald. Du finder regulativet på

genbrugsstation. Herefter har virksomheden

www.brondby.dk/erhvervsaffald.

Kreosotbehandlet træ til forbrænding

adgang med et køretøj på maks. 3.500 kg. samt

Kun kreosotbehandlet træ må sendes til forbræn-

en eventuel trailer. Pladspersonalet har altid ret til

Ved indberetning af imprægneret træ skal

ding. Det kan f.eks. være gamle jernbanesveller,

at afvise et læs af hensyn til kapacitet.

EAK-koden anvendes. Se liste med EAK-koder i
affaldsbekendtgørelsens bilag 2. Du finder link

telefonpæle og bundgarnspæle. Kreosotbehandlet
træ er en tjærebehandling. Farven er typisk brun

Træ, der med sikkerhed er kreosotbehandlet, kan

til Affaldsbekendtgørelsen på www.brondby.dk/

eller sort og træet kan lugte af tjære. Er der den

afleveres til forbrænding på Amagerforbrænding

erhvervsaffald.

mindste tvivl om imprægneringen, skal træet

efter forudgående aftale med anlægget. Træet skal

afleveres til deponi.

håndteres for sig, og må ikke blandes med andet

Hvorfor skal imprægneret træ frasorteres?

forbrændingsegnet affald.

Imprægneret træ er behandlet med giftige kemikalier og tungmetaller – bl.a. kobber, og krom. På

Hvor skal affaldet afleveres?
Affald til deponi skal afleveres på AV Miljø,

Visse typer imprægneret træ kan afleveres til

grund af tungmetallerne må det ikke brændes.

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

forbrænding på specialanlæg, hvor tungmetallerne

I stedet skal det deponeres på kontrollerede

opkoncentreres. Kontakt Miljøafdelingen for at få

deponianlæg, hvor man er sikker på, at giften ikke

anvist et modtageanlæg.

slipper ud i omgivelserne. Kreosotbehandlet træ

Virksomheden kan lave en aftale med en affalds-

er dog undtaget og må sendes til forbrænding, da

transportør om afhentning af affaldet. Du finder
alle registrerede affaldstransportører på

Vær specielt opmærksom på!

nogle forbrændingsanlæg i dag kan håndtere den

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

Imprægneret træ er ikke det samme som alminde-

type imprægnering. Men af arbejdsmiljømæssige
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årsager skal det stadig afleveres for sig.

Overvej først om der er grund til at bruge impræg-

med jord. Brug FSC-mærket eller PEFC-mærket

neret træ. Hvis det, du bygger, ikke har jord-

træ, der sikrer at træet er lovligt og bæredygtigt

Affaldsforebyggelse

kontakt, er der normalt ingen grund til at vælge

produceret.

Det er svært at gøre brugen af træ mindre, men

trykimprægneret træ. Vælg i stedet en træsort

Hvis du ikke kan undgå at bruge trykimprægneret

du kan mindske træet farlighed, så det skaber

der har en god, naturlig holdbarhed. Eg, teak,

træ, så se efter NTR-mærket – et nordisk kvali-

færre miljøproblemer, når det bliver til affald.

thuja, lærk og Western Red Cedar kan være gode

tetsstempel for træbeskyttelsesmidler – og spørg,

valg – nogle af disse er også holdbare i kontakt

om det er imprægneret i Danmark. I bekræftende
fald betyder det, at træet er imprægneret med
midler, som Miljøstyrelsen har godkendt.
Se også faktaarket ’Affaldsforebyggelse’.
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