Sorteringsvejledning
Faxe og Forlev Miljøanlæg

På Faxe og Forlev Miljøanlæg udvindes der gas
af det deponerede affald.

+

..............

Imprægneret træ

Træ behandlet med træbeskyttelsesmidler.

Nedenstående modtages på miljøanlæggene
Deponiaffald til forbehandling

Asbestholdigt bygningsaffald

Sorterede, rene læs asbestholdigt bygningsaffald, fx: Eternitplader, bløde lofts- og vægplader
samt rørisolering.

Læs bestående af flere typer affald, som kan modtages på deponeringsanlæggene, såsom deponeringsegnet affald, træstød, brændbart affald, jord, sten, imprægneret træ og haveaffald.

Bemærk: Asbestholdigt affald, der kan støve, fx bløde lofts- og vægplader, skal ved modtagelsen være
overdækket og befugtet eller emballeret.

Husk, at læs til forbehandling ikke må indeholde genanvendelsesegnet affald, asbest/eternit
og slam, farligt affald eller øvrigt problemaffald som fx elektronik og kreosotbehandlet træ.

PCB-holdigt bygnings- og nedrivningsaffald

Deponiaffald

Affald, der ikke kan forbrændes eller genanvendes, som fx: Ikke-genanvendeligt PVC-plast, isoleringsmateriale, gipsaffald, halm-aske, betonbrokker forurenet med olie eller sod, vejopfej, vinduesglas, klinker, fliser, glaserede mursten og tagsten, ituslået VVS-udstyr og affald fra vejbrønde.

Bygnings- og nedrivningsaffald indeholdende PCB. Affaldet skal være deponeringsegnet, og
PCB-indholdet skal være under 50 mg/kg TS. Affaldet modtages kun på Forlev Miljøanlæg.

Træstød

Træstød til neddeling, fx: Rødder, grene og stammer over 10 cm i diameter.

Brændbart til mellemlager

Jord, sten og sand

Læs med sten, brokker, tegl, asfalt og beton.
Bemærk: Asfaltstykker og sten må maks. være 0,5 m x 0,5 m. Betonstykker må maks. være 0,2
m x 0,2 m.

Uforurenet jord

Større mængder af uforurenet jord kan i perioder modtages gratis på deponierne, såfremt jorden
kan bruges som materiale til slutafdækning. Kontakt miljøanlægget for nærmere oplysninger.
Deponiaffald er affald, der
ikke kan forbrændes eller
genanvendes.

Forbrændingsegnet affald under 1 m x 1 m x 0,3 m, fx: Flamingo, møbelhynder, polystyren, kork,
linoleum og tagpap i mindre mængder.
Stort forbrændingsegnet affald, der kan nedknuses, over 1 m x 1 m x 0,3 m, fx: Møbler, brædder
og bjælker uden imprægnering, madrasser, gulvtæpper, døre, malet indbo og spånplader.

Forbrændingsegnet affald til sortering

Forbrændingsegnet affald med mindst 90 % rent træ modtages med henblik på frasortering af
træet til genanvendelse.
Træ til genanvendelse indeholder:
•
Rent emballagetræ
•
Køkkenelementer
•
Rene maskinkasser
•
Træmøbler uden stof, kakler og lignende
•
Paller, herunder engangspaller
•
Rent træ uden imprægnering fra bygge- og anlægsaktiviteter
•
Nedbrydningstømmer, der ikke er forurenet med imprægnering, fugemasser og lignende
kemikalier

•
•
•

Spån-, (MDF), OSB- samt (krydsfiner)plader
Træ med lak, lim og maling
Bearbejdet træ

Modtagelse af affald til
deponering - affaldsdeklaration

Træet skal være tørt (max 22/30 % fugtindhold), fri for råd, skimmel og mug. Må indeholde mindre fremmedlegemer f.eks. søm/skruer, aluminium, beslag og ikke magnetiserbart metal.

Siden 2010 har alt deponiaffald skullet deklareres ved en såkaldt grundlæggende karakterisering
før levering til deponering.

Vinduesrammer og døre må ikke afleveres i fraktionen.
Fraktionen må indeholde op til 10 % andet forbrændingsegnet affald end træ – dog ikke dagrenovation eller lignende fordærveligt affald.

Den grundlæggende karakterisering er affaldsproducentens ansvar og skal bl.a. indeholde oplysninger om affaldets kilde og oprindelse, affaldets sammensætning, affaldets EAK-kode (EAK
= Europæiske Affaldskatalog) og affaldets affaldsklasse (blandet, inert, mineralsk eller farligt
affald).

Affaldet modtages kun efter forudgående skriftlig aftale mellem producent/vognmand og AffaldPlus. Affaldet sorteres i henholdsvis træ til genanvendelse og brændbart affald.

Den grundlæggende karakterisering sker via et link - http://www.affaldplus.dk/deklaration-afaffald-til-deponi.

Modtagelse efter aftale

Der kan træffes aftale om modtagelse af særlige affaldstyper samt om modtagelse af affald fra
andre kommuner og affaldsselskaber.

Vi sorterer til Direkte genbrug

AffaldPlus sorterer materialer fra til Direkte genbrug, hvis der er genanvendelige ressourcer i det
modtagne affald. Hvis kunden ikke ønsker dette, skal personalet på miljøanlægget oplyses om
det ved aflevering.

Indvejning og modtagekontrol

Alt affald skal vejes, når det afleveres på AffaldPlus’ modtageanlæg. Som hovedregel foretages
både ind- og udvejning af læsset.
Det er personalet på anlægget, der afgør, om et affaldslæs overholder modtagereglerne, og
dermed om det pågældende læs affald kan modtages.
Hvis en vognmand afleverer et læs affald på et af AffaldPlus’ modtageanlæg, og affaldet ikke er
sorteret korrekt, kan affaldslæsset blive pålagt et gebyr, eller vognmanden kan pålægges straks
at fjerne affaldet.

Affald, der ikke modtages på AffaldPlus’
miljøanlæg:
•
•
•
•
•
•

Stærkt støvende affald
Farligt affald (kontakt ALFA Specialaffald tlf. 5488 1100)
Flydende affald (kontakt kommunen)
Elektronikskrot (se www.affaldplus.dk)
Direkte genanvendeligt affald, fx: Papir, pap, plast, dæk, jern og metal (se www.affaldplus.
dk)
Forurenet jord (se www.affaldplus.dk)

Frembringes der affald ved en ensartet produktion og fra samme firma/adresse, vil det være
muligt at få en løbende affaldsdeklaration, der gælder for 1 år.
Efter modtagelse af den grundlæggende karakterisering udarbejder AffaldPlus en affaldsdeklaration, som sendes til affaldsproducenten.

Betaling

Affaldsleverandører/producenter skal som hovedregel have konto hos AffaldPlus. Engangsleverandører afregner kontant.
Ansøgning om kundekort findes på www.affaldplus.dk.
Der fremsendes faktura til kontokunder 1 gang pr. måned. AffaldPlus’ betalingsbetingelser er
løbende måned + 30 dage.
Takster kan ses på www.affaldplus.dk.
Det skal bemærkes, at der er en minimumstakst på kr. 125 inkl. moms.

Adresser

Faxe Miljøanlæg
Præstøvej 105B
4640 Faxe
Tlf.: 5671 5960
Forlev Miljøanlæg
Vejlagervej 4A
4241 Vemmelev
Tlf.: 5838 2662

