TRÆEMBALLAGE
Virksomheden skal sortere træemballager
såsom engangspaller af rent træ fra det øvrige
affald. Træemballageaffald i større mængder skal
afleveres til genanvendelse.
Eksempler på træemballageaffald du kan
aflevere til genanvendelse
-

Engangspaller

-

EURO-paller der er gået i stykker

-

Pallerammer

-

Trækasser

Version nr. 04.2012

Eksempler på træemballageaffald du ikke kan

tioner.dk. Her finder du også priser og nærmeste

mulig påvirkning af miljøet, mens brændeovne

aflevere til genanvendelse

genbrugsstation. Herefter har virksomheden

sender eventuelle skadelige stoffer direkte ud i

-

Træ med maling/lak på

adgang med et køretøj på maks. 3.500 kg. samt

nærmiljøet. Afbrænding af træemballage i brænde-

-

Imprægneret træ

en eventuel trailer. Pladspersonalet har altid ret til

ovne må derfor kun ske, når der er sikkerhed for,

-

Træ der er forurenet med farlige stoffer

at afvise et læs af hensyn til kapacitet.

at det er helt rent træ.

-

Træ der er forurenet med madvarer
Tætliggende virksomheder kan have fælles

Lovgrundlag

Hvor skal affaldet afleveres?

opsamling af træemballageaffald. Den enkelte

Genanvendeligt affald, der er sorteret korrekt, er

Træemballageaffald skal afleveres til genanven-

virksomhed er dog stadig selv ansvarlig for, at

omfattet af reglerne i Affaldsbekendtgørelsen.

delse. Virksomheden kan selv aflevere træpaller,

håndteringen af affaldet følger reglerne.

Reglerne administreres af Miljøstyrelsen.

ler. Øvrige træemballager skal afleveres til et

Vær specielt opmærksom på!

Du finder link til Affaldsbekendtgørelsen på

registreret modtageanlæg. Virksomheden kan lave

Det kan bedst betale sig at sende de standardise-

www.brondby.dk/erhvervsaffald.

en aftale med en affaldsindsamler om afhentning

rede EUR-paller til direkte genbrug, da de har en

af affaldet.

høj stykpris. EUR-paller og engangspaller, der er

Hvorfor skal træemballager frasorteres?

itu, kan i nogle tilfælde repareres direkte hos en

Træ er en ressource og bør derfor genanvendes.

pallereparatør.

F.eks. kan man lave spånplader af kasserede

der kan genbruges direkte, til en palleforhand-

Du finder alle registrerede modtageanlæg og
affaldsindsamlere på https://www.affaldsregister.

træemballager. Mindre mængder træemballage,
Træemballage må som udgangspunkt ikke

der ikke er imprægneret, skal som minimum

brændes hjemme i brændeovnen. Selvom en palle

sendes til forbrænding på et forbrændingsanlæg,

Træemballageaffald der ikke kan genanvendes

ikke umiddelbart ser ud til at være imprægneret,

hvor energien i træet udnyttes.

kan også afleveres på genbrugsspladser i Vestfor-

kan den indeholde stoffer, der er problematiske for

brændings opland, mod betaling.

sundhed og miljø. F.eks. har visse EU-lande frem

Affaldsforebyggelse

til 2008 brugt stoffet pentachlorphenol PCP, der

Sørg så vidt muligt for at bruge paller, der kan

Du skal tilmelde virksomheden ”Adgang til gen-

forurener med dioxin ved forbrænding. På Vest-

genbruges direkte - f.eks. EUR-paller. Se i øvrigt

brugsstationen” på www.tilmelding-genbrugssta-

forbrænding bliver røgen renset, så der er mindst

faktaarket ’Affaldsforebyggelse’.

mst.dk.
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