SÅDAN SORTERER DU
DIT BYGGEAFFALD
Når du bygger om eller river ned, opstår der affald.
Du kan komme af med det meste på din genbrugsplads,
men der er nogle ting, du skal være opmærksom på.

Byggeaffald
Det meste af dit byggeaffald kan bruges igen. Enten di
rekte, som det er, eller det kan genanvendes som materi
aler i nye produkter.
Ældre bygninger kan dog indeholde en lang række proble
matiske stoffer, som enten skal deponeres eller special
behandles. På de næste sider kan du se, hvilke typer af
fald vi kan genanvende, hvilke vi kan energiudnytte ved
at brænde dem, og hvad der skal deponeres og special
behandles.
Anmeldelse og screening
Byggeaffald fra ombygninger, nedrivninger eller renove
ringer skal anmeldes til kommunen. Det skal du gøre se
nest 14 dage før, byggearbejdet begynder.
Anmeldepligten gælder, hvis dit byggearbejde vedrører mere
end 10 m2 af en bygnings grundareal, hvis dit byggearbejde
frembringer mere end 1 ton affald, eller hvis du udskifter
termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950-1977.
Find mere information om dette samt links til anmeldelses
skemaer på affaldplus.dk. Søg på ’byggeaffald’.

Asbest
Fliser og gulvklinker blev tidligere ofte monteret med as
bestholdig mørtel eller klæbemasse. Spartlede gulve in
deholder ofte asbest, og vinylgulve kan indeholde asbest.
Linoleum og vinyl kan være blevet lagt på asbestpap eller
være fastgjort med asbestholdigt klæbemateriale.
PCB - et problem fra 1950-1977
Bygningerne kan indeholde PCB, hvis de er bygget eller re
noveret i ”PCB-perioden” fra 1950-1977. Der kan være PCB
i maling og lysarmaturer, elastiske fuger, termoruder m.m.
PCB er en forkortelse af Poly-Chlorede Biphenyler. PCB
er giftigt og kan udgøre en sundhedsrisiko. Derfor er det
vigtigt, at materialer med PCB bliver sorteret fra og hånd
teret forsvarligt. Du kan læse om PCB på PCB-guiden.dk
Andre farlige stoffer
Der kan være andre farlige stoffer i dit byggeaffald, fx i
maling og isoleringsmaterialer. Se på tegningen her og på
næste side, hvor du skal være særligt opmærksom.

Skorsten - mursten
med tjære og sod
Asbestholdigt eternittag
eller glaserede tegl
Tagrender og
nedløbsrør af zink

Blyholdig facademaling

Tætningsfuger
med PCB

Termoruder med
PCB-holdig lim
Bly og PCB-holdig dørog vinduesmaling

Sålbænk med
asbest

Ventilationskanaler
indeholder asbest

Fugemateriale
med PCB

Gulvlak og -maling
med PCB eller bly

Isoleringsmateriale med
brandhæmmere og CFC’er

Loftplader med
asbest

Fliser med
blyholdig glasur
Varmtvandsbeholder
isoleret med asbest
Fliseklæber med
asbest
Afløbsrør af bly
Betondæk
med asfalt

PCB- og blyholdig
vægmaling

Vinylbelægning og klæber
med asbest og PCB

Har du spørgsmål om dit byggeaffald, så kontakt din kom
mune eller AffaldPlus.

Oliefyr med
isolering af asbest
Rørisolering
med asbest

Olietank med
rester af olie

Materialer til genbrug
Når du bygger om eller river ned, kan der være materialer,
som egentlig er for gode til at blive smidt ud. Fx gamle
fyldningsdøre, vinduer eller andet, som vil kunne bruges af
andre. Har du sådan nogle materialer, så kontakt persona
let på genbrugspladsen. De kan sørge for, at materialerne
kommer videre til direkte genbrug.
Andre typer af byggeaffald, fx beton, træ, gips, og metal,
kan genanvendes i nye produkter. Det er derfor vigtigt, at
affaldet bliver sorteret, så mest muligt kan genanvendes.
På de næste sider kan du se, hvilke typer affald vi kan gen
anvende, hvilke vi kan energiudnytte ved at brænde dem,
og hvad der skal deponeres og specialbehandles.

Materialer til genanvendelse
Type

Hvad må komme i containeren?

Vær særligt opmærksom på

Asfalt

Asfalt.

Beton og tegl

Beton, teglsten, mursten, cement, mørtel, rene
stenmaterialer, blandinger af stenmaterialer,
murbrokker, betonbrokker, naturskifer, leca
sten, størknet mørtel/cement, natursten,
granitfliser, kloakrør af beton, fibercement.

• Tør cement i sække skal sprættes op og
tømmes ned i containeren. Sække skal i
småt brændbart.
• Kun uglaserede materialer.
• Beton og tegl genanvendes, og derfor må
der ikke afleveres emner med mistanke
om PCB (se farligt affald) og emner med
glasering, da glasur kan have et højt indhold
af tungmetaller.
• Beton/tegl/mursten fra skorstene skal til
deponi.

Gips

Væggips, loftsgips, afklip fra nye plader,
nedrivningsgips, fibergips.

• Må ikke indeholde isolering, stålskinner og
dampspærre, men gerne søm, skruer, tapet
og maling.
• Våd gips skal i deponi.

Pap

Papemballage, bølgepap, karton.

• Gennemvådt pap og tilsmudset
afdækningspap skal afleveres som
brændbart affald.
• Papkasser skal være tømt for plast og
flamingo.

Type

Hvad må komme i containeren?

Vær særligt opmærksom på

Jern og metal

Radiatorer, rør, tagrender, nedløbsrør, metal
spåner og -bånd, metalvaske og -badekar,
kedler, olietanke i jern/stål (tomme), metal
malerspande (tomme), præisolerede
fjernvarmerør (isoleret med polyuretanskum)
højst 2 meter lange.

Olietanke skal være tømt og spulet indvendigt,
og der skal være et inspektionshul på mindst
30x30 cm.

Keramik og porcelæn

Toiletter og håndvaske, badeværelsesfliser,
glaserede tegl og fliser, køkkenfliser, gulv
klinker, glaserede kloakrør.

• Fliseklæber med asbest skal afleveres som
asbest.

Vinduesglas

Enkeltlags vinduesglas, termoruder, ruder fra
drivhuse, farvede/tonede ruder, glashylder,
glasskår, trådglas, trådvinduer, brusekabiner af
glas, blyindfattede ruder, spejle, vinduer med
PCB.

• Alle vinduer kan afleveres med og uden
ramme.
• Vinduer, som kan indeholde PCB, bliver
frasorteret hos behandler.

Hård PVC

Tagrender, kloakrør, drænrør, kabelbakker,
trapezplader, vinduesrammer af PVC (uden
glas), alle PVC-tagplader. Alt af hård PVC.

• Blød PVC skal afleveres til deponi.
• Emner af PVC er ofte mærket sådan:

Rene emner i plast, fx plastbakker, spande
uden metalhank, drænrør, kabelbakker,
PEL-rør (vandrør, el-trækrør).

• Hårde plastemner, som kan genanvendes, er
ofte mærket sådan:

Farvede plastfolier

Dampspærre i farvet plast, undertagsduge i PE
(polyethylen), transportplast fra nye varer.

• Husk, ikke folier af PVC.
• Ingen strips eller pap.
• Folierne må ikke være snavsede af fx jord
eller maling.
• Folier, der kan genanvendes, er ofte
4
mærket sådan:
LD-PE

Klare plastfolier

Dampspærre i klar plast, transportplast fra nye
varer.

• Husk, ikke folier af PVC.
• Ingen strips eller pap.
• Folierne må ikke være snavsede af fx jord
eller maling.
• Folier, der kan genanvendes, er ofte
4
mærket sådan:
LD-PE

Isolering

Mineraluld, stenuld.

• Materialerne må gerne afleveres i klare
plastsække.

Indendørs træ

Brædder, spånplader, træmøbler uden
polstring, bjælker, laminatplader, lægter,
krydsfiner, køkkenskabe, fodlister, gerigter,
planker, gulvbrædder, loftsbrædder,
vægbeklædning, malet og lakeret træ.

• Træ med maling, der kan indeholde fx PCB
eller bly, skal afleveres som farligt affald.
• Træet må ikke være imprægneret/
trykimprægneret.
• Træ med råd skal afleveres som stort eller
småt brændbart.

Tagpap

Tagpap, ondulineplader.

• Må ikke indeholde rester af lægter,
krydsfiner mv.
• Må gerne indeholde tagpapsøm,
blikinddækninger og rester af murmateriale.

Hård plast
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Materialer til forbrænding
Type

Hvad må komme i containeren?

Vær særligt opmærksom på

Småt brændbart
Maks. 1 meter

Korkfliser, flamingo, træbeton, tilsmudset
afdækningspap og -plast, tomme mørtel- og
betonposer, tomme malerspande af plast, skum
plast, polstrede møbler, tæpper, madrasser, glas
fiber. Materialerne må maks. være 1 meter.

Rene plastemballager, fx malerspande, skal
i hård plast.

Stort brændbart
Min. 1 meter

Stort brændbart er emner af samme typer som
småt brændbart, men som er større end 1 meter.
Fx olietanke af glasfiber.

Olietanke skal være tømt og spulet
indvendigt, og der skal være et
inspektionshul på mindst 30x30 cm.

Materialer til deponi
Type

Hvad må komme i containeren?

Deponi

Vinylgulve, blød PVC, sten fra kakkelovne,
ikke genbrugsegnet mørtelpuds med maling,
tjære, asfalt, støvsugerposer med fx gipsog betonstøv, koks, slagger, blæsemidler,
indskudsler, glasbyggesten, mursten og andre
materialer fra skorstene med tjære og sod.

Vær særligt opmærksom på

Materialer til specialbehandling
Type
Farligt affald
Fx affald med PCB,
bly eller kviksølv

Hvad må komme i containeren?

Vær særligt opmærksom på

Maling, olie og slibestøv med tungmetaller.
Alle typer af tætningsfuger, spartelmasse
og fliseklæbemidler, der kan være anvendt
i perioden 1950-1977 fx fra døre, vinduer,
toilet, gulve og vægge. Lysarmaturer med
kondensatorer eller relæer. Træ med maling,
der indeholder koncentrationer af fx PCB
eller bly, der gør affaldet farligt. Dragter,
masker, handsker fra afrensningen af farlige
stoffer. Emner med glasur, der indeholder bly i
koncentrationer, der gør det til farligt affald.

Byggeaffald kan fx indeholde PCB, bly og
kviksølv.

Asbest/eternit

Ikke-støvende asbestholdige
byggematerialer:
Hele eternitplader, hele pladestykker med
asbestfibre, fx fra sålbænke, væg- og loft
beklædning, skifer-eternit.
Støvende asbestholdigt affald:
Fx knuste plader af eternit, eternitskifer og
asbestholdig loftbeklædning. Støv og slam fra
rensning af asbestholdige tagplader. Mos og
blade fra rensning af tage med asbestholdige
tagplader. Isoleringsmateriale med asbest fra
fx fjernvarmerør.

• Der må maksimalt afleveres 20 eternitplader
pr. dag pr. kunde.
• Støvende affald med asbest skal fugtes og
være dobbeltemballeret ved aflevering.
• Henvend dig til personalet ved aflevering, da
containeren er aflåst.
• Anvend åndedrætsværn, da der altid er en
sundhedsrisiko ved håndtering af asbest/
eternit.

Imprægneret træ

Trykimprægneret træ, jernbanesveller
(tjære-imprægnerede), telefonpæle, bolværk,
flethegn.

• Hvis du er i tvivl, om træet er tryk
imprægneret, så spørg genbrugsvejlederne.

Affaldet er fx farligt, hvis det indeholder mere
end 50 mg PCB/kg.
Der må maksimalt afleveres 2x25 kg farligt
affald pr. dag pr. kunde. Affaldet må ikke
afleveres i større emballager, end det kan
håndteres manuelt.

På affaldplus.dk/sorter-dit-affald kan du læse mere om
sortering af dit affald på genbrugspladsen.
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