PLAST
Virksomheden skal altid frasortere hård og blød
plastemballage til genanvendelse – uanset
mængden. Hård og blød plastemballage må ikke
blandes.
Anvisningsordning
Hvilke virksomheder gælder det for?
Alle virksomheder i Brøndby Kommune uanset
virksomhedens størrelse. Det vil sige industri,
kontorer og butikker, institutioner osv.
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Eksempler på blød plastemballage til genan-

Hvor skal affaldet afleveres?

Plastemballager skal som minimum sorteres i en

vendelse

Plastemballage skal afleveres til genanvendelse.

blød fraktion (folierne) og en hård fraktion (dunke,

Blød plastemballage er primært af plasttypen

Der er tre muligheder:

bakker, flasker, osv.). Alt efter modtageforholdene

LDPE.

1. Virksomheden kan aflevere hård og blød

på behandlingsanlægget kan der være krav om en

-

Plastfolie (strækfilm, krympefolie, pallehætter,
krympehætter)

-

plastemballage til et godkendt modtageanlæg.

yderligere sortering i plasttyper.

2. Virksomheden kan lave en aftale med en

Sække og poser

Eksempler på hård plastemballage til genanvendelse

affaldstransportør om afhentning af virksom-

Udover at sortere plasten i en hård og blød

hedens plastemballage. Tætliggende virksom-

fraktion, er der ofte mere økonomi for virksomhe-

heder kan opnå tilladelse til fælles opsamling

den i at sortere yderligere i plasttyper og farver.

og afhentning af hård og blød plastemballage.

Hård plastemballege er typisk af plasttyperne

3. Mindre mængder plastemballage kan

Ved større mængder plastemballage kan det ofte

HDPE, PP og PET.

afleveres på Genbrugsstationen. Det er

betale sig for virksomheden at bruge en balle-

-

Plastdunke

forbeholdt pladspersonalet at vurdere, hvad

presse. Spørg din affaldstransportør.

-

Engangsflasker (uden pant)

der er mindre mængder, ligesom de altid har

-

Spande, bøtter og andre beholdere

ret til at afvise et læs.

-

Bakker

-

Andet emballage af hård plast

Lovgrundlaget er Brøndby Kommunes Regulativ

Hvad må ikke blandes med plastemballagen?
-

Lovgrundlag og affaldskoder

Du finder en liste over godkendte anlæg og trans-

for affald. Du finder regulativet på

portører, der modtager og transporterer plastem-

www.brondby.dk/affald.

ballageaffald, på vestfor.affaldshaandbogen.dk.

Faremærkede emballager

Affaldskoder: 52.00 Plast; 52.01 LDPE; 52.02

-

Plast forurenet med madvarer

Vær specielt opmærksom på!

HDPE; 52.03 PP; 52.04 PET; 52.05 PS (inkl. EPS);

-

PVC-emballager og andet PVC-affald (se

Plastemballagen må ikke have været anvendt til

52.06 PVC; 52.07 Blandet plast.

faktaark for PVC)

farlige stoffer såsom kemikalier eller let antænde-

Plast af EPS (Flamingo)

lige væsker. Plasten må heller ikke være forurenet

Hvorfor skal plastemballage frasorteres?

Laminater (materiale med flere lag, f.eks.

med madvarer.

Ved at indsamle plastemballageaffald særskilt er

-

plast med aluminium)

det muligt at genanvende plasten. Herved spares
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der energi og råvarer til produktion af ny plast. Jo

plastemballage eller i en emballage, der kan

i standarden ”DS/EN 13428 om Krav til fremstil-

bedre sorteret des større miljøgevinst.

genbruges direkte. Som eksempel kan kasser af

ling og sammensætning – Emballageminimering”.

EPS (Flamingo) i nogle tilfælde udskiftes til kasser

Få mere viden på plastindustriens hjemmeside

Affaldsforebyggelse

af hård plast, der kan returneres og genbruges

www.plast.dk.

Undgå overemballering! Spørg jeres leverandører

direkte.

om produkter og råvarer kan leveres med mindre
Ved egen emballering af varer sørg for, at virksomhedens medarbejdere følger faste standarder
for brugen af plastemballage. Du kan hente hjælp

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/affald

