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FORBRÆNDINGSEGNET 
AFFALD
        Småt brændbart - affald under 1 meter 

- skal afl everes til forbrænding. Stort brændbart - 

affald over 1 meter - skal neddeles før det sendes 

til forbrænding.

Eksempler på forbrændingsegnet affald

- Træbyggeaffald

- Brændbare møbler

- Gulvtæpper

- Ensartet produktionsaffald

- Affald til sikkerhedsdestruktion

Fælles for forbrændingsegnet affald er, at det er 

affald, der kan brændes, som ikke kan genanven-

des og som ikke er miljøskadeligt.

Hvad må ikke blandes i det forbrændingseg-

nede affald?

- Farligt affald

- Affald, der skal specialbehandles

- Affald uden brændværdi 

- Affald, der kan genanvendes

Hvor skal affaldet afl everes?

Forbrændingsegnet affald skal afl everes til 

Vestforbrænding. Stort forbrændingsegnet skal 

neddeles før afl evering.

Virksomheden kan lave en aftale med en affalds-

transportør / affaldsindsamler om afhentning af 

affaldet. Du fi nder alle registrerede transportører 

og indsamlere på https://www.affaldsregister.

mst.dk. 

Forbrændingsegnet affald kan også afl everes på 

genbrugspladser i Vestforbrændings opland, mod 

betaling. Hvis affaldet afl everes i sække skal det 

være i klare sække.

Du skal tilmelde virksomheden ”Adgang til gen-

brugsstationen” på www.tilmelding-genbrugssta-

tioner.dk. Her fi nder du også priser og nærmeste 

genbrugsstation. Herefter har virksomheden 

adgang med et køretøj på maks. 3.500 kg. samt 

en eventuel trailer. Pladspersonalet har altid ret til 

at afvise et læs af hensyn til kapacitet. 

Vær specielt opmærksom på!

Stort forbrændingsegnet skal neddeles til under 1 

meter, før det afl everes til forbrænding. Snak med 

din affaldstransportør om neddeling. 

Forbrændingsegnet affald må blandes med 

dagrenovationen, hvis affaldet afhentes mindst én 

gang hver 14. dag (dog oftere i varme perioder og 

ved lugtgener) og afl everes direkte på Vestfor-

brænding. 

Affald, der indeholder dagrenovation, må under 

ingen omstændigheder afl everes på genbrugs-

stationen.

Lovgrundlag

Lovgrundlaget er Brøndby Kommunes Regulativ 

for erhvervsaffald. Du fi nder regulativet på 

www.brondby.dk/erhvervsaffald.

Hvorfor skal forbrændingsegnet affald frasor-

teres?

De dele af affaldet, som ikke kan genanvendes og 

som ikke skal deponeres eller specialbehandles, 

skal bruges til energiproduktion ved forbrænding. 

Det producerer varme og elektricitet. Derved 

spares der på brugen af fossile brændstoffer (olie, 

gas og kul). Samtidig undgår vi, at affaldet optager 

unødig plads på lossepladserne.

Affaldsforebyggelse

Når virksomheden anskaffer nyt inventar, er det 

vigtigt at tage produkternes holdbarhed med i 

overvejelserne. Produkter med lang holdbarhed 

giver over et længere forløb mindre affald og 

dermed også færre udgifter for virksomheden. 

Produktionsaffald der sendes til forbrænding kan 

eventuelt mindskes ved at lave ændringer i pro-

duktionen eller i designet af produktet. Ændrede 

arbejdsgange og/eller anden teknik kan give 

mindre spild, hvilket i sidste ende er penge sparet 

på råvarer og på bortskaffelse af affaldet. Se også 

faktaarket Affaldsforebyggelse.
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