Vejledning til sortering af bygge- og anlægsaffald
Når du skal anmelde byggeaffald til Svendborg Kommune, anvises affaldet efter seneste Erhvervsaffaldsregulativ. Herunder følger vejledning til regulativet, der gør det nemmere for dig, at udfylde
anmeldelsesskemaet.
Er der tvivlsspørgsmål, henvend dig til vand@svendborg.dk
Direkte genbrug: Genbruges til det oprindelige formål.
 Vinduer og døre der ikke indeholder PCB – f.eks. gammeldags et-lags trævinduer eller
termovinduer hvor der er stemplet et årstal efter 1977 i.
 Mursten muret uden cement i fugen kan sendes til Gamle Mursten.
 Uglaserede tagtegl uden skum.
 Natur sten.
Fri genanvendelse til nedknusning til genbrugsstabil:
 Uglaserede tagtegl uden skum, umalet eller afrenset mursten og beton.
 Ovenstående produkter med maling med PCB eller bly, må ikke gå til genanvendelse med
mindre at PCB og bly fra malingen fjernes ved sandblæsning eller andet korrekt behandling.
 Har der været en fuge langs ovenstående produkter, skal der udtages prøver for PCB og/eller
fjernes ca. 10 cm af betonen og murstenen. Niveauet af PCB skal være under 0,1 mg/kg PCB.
Fri genanvendelse f.eks. til spånplader:
 Rent ikke malet træ og træprodukter – spånplader, OSB- & krydsfiner og træmøbler uden stof.
 Malet træ og træprodukter hvor bly er under 40 mg/kg og PCB er under 0,1 mg/kg.
 Køkkenelementer
Fri genanvendelse til skrothandler
 Malet og umalet jern hvor indhold af bly er under 2500 mg/kg.
Stena i Køge
 Malet jern med bly over 2500 mg/kg, PCB under 50 mg/kg og kviksølv under 500 mg/kg
WEEE-affald afleveres til godkendt modtager
 Elektro- og elektronik affald samt lyskilder indeholdende PCB og kviksølv.
Forbrænding på Svendborg Kraftvarme
 Malet træ og træprodukter hvor indhold af bly er mellem 40 - 2500 mg/kg og indholdet af PCB
er mellem 0,1 - 50 mg/kg.
 MDF, hård/blød massunit, gulv laminat, celledøre
Deponering på Klintholm
Grænseværdi for deponering af materialer med bly er max. 2500 mg/kg og med PCB max. 50 mg/kg.
Ved deponering af affald med PCB, skal det mærkes og afleveres særskilt.
 Mursten, beton, gasbeton, letbeton, malet gips, pudslag, mursten fra skorstene, tagtegl med
skum, sandblæsestøv ol. i sække.
 Eternitplader både med og uden asbest.
 Isolering, glaserede tegl og fliser.
Brokker og andet ikke-brændbart affald med indhold af PCB på over 50 mg/kg, må ikke deponeres i
Danmark. Dette skal deponeres på Langøya i Norge eller destrueres hos Fortum i Nyborg.
Forbrænding/destruktion hos Fortum
 Malet træ, vinyl, sandblæsestøv og lignende, hvor indholdet af bly er over 2500 mg/kg og PCB
over 0,1 mg/kg.
Vinduer og døre, der ikke kan frikendes for PCB
 Sendes hele til specialbehandling ved RGS 90, P. Fournaise eller Fortum
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