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Affaldssortering i Landbrug 
 

Normalt opfatter vi affald som et spildpro-

dukt. Vi skal i langt højere grad opfatte 

affald som en ressource der kan genbruges 

og genanvendes.  

 

Denne folder tager udgangspunkt i Hader-

slev Kommunes Regulativ for erhvervsaffald 

som er udarbejdet for at sikre en miljø-

mæssig forsvarlig udnyttelse og korrekt 

bortskaffelse af affaldet. 

 

Vores mål med affaldet er derfor: 

- at genbruge mest muligt af affaldet (G) 

- at forbrænde det affald, der ikke kan gen-

bruges, så energien udnyttes (F) 

- at sende miljøfarligt affald til specialbe-

handling (S) 

- at lægge mindst muligt affald på deponi 

(losseplads) (D) 

  

Affald til genanvendelse 

(G) – skema 1 
 

Der er masser af affald fra landbruget der 

kan genanvendes. De fleste genanvendelige 

fraktioner er der penge i og alle genanven-

delige materialer skal som udgangspunkt 

frasorteres til genanvendelse.  

 

Kontakt din indsamler hvis du har større 

mængder af produkter for eksempel land-

brugsplast, jern- og metal skrot og bygge-

affald for at lave en speciel aftale. 

 

 
 

Der kan dog opstå situationer, hvor land-

brugsplasten er beskidt og snavset, at den 

ikke kan genanvendes og så bliver det nød-

vendigt at køre plasten til forbrænding.  

 

Hvad gør jeg med  

Bygge- og anlægsaffald 
 

Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes til 

Haderslev Kommune, hvis byggearbejdet 

medfører mere end 1 ton affald eller hvis 

renoveringen eller nedrivningen berører en 

bygning eller et anlæg på et areal på 10 m² 

eller derover.  

 

Derudover skal screening og kortlægning 

for PCB foretages og vedlægges anmeldel-

sen, hvis: 

 Bygningen eller anlægget er fra eller 

renoveret i perioden 1950-1977 

 Termoruder til udskiftning er frem-

stillet i perioden 1950 - 1977 

 

Anmeldelse 

Du finder blanketten til anmeldelse af byg-

ge- og anlægsaffald, samt screening og 

kortlægning for PCB på Haderslev Kommu-

nens hjemmeside www.haderslev.dk 

 

PCB-holdigt bygge-og anlægsaffald 

Affald med PCB indhold på 50 mg/kg og 

derover betragtes som farligt affald og an-

vises til destruktion hos NORD i Nyborg. 

Forbrændingsegnet affald med PCB indhold 

mellem 0,10 - 50 mg/kg anvises til miljø-

godkendt forbrændingsanlæg. Depone-

ringsegnet affald med PCB indhold mellem 

0,10 – 50 mg/kg anvises til Deponi SYD 

I/S. Affald med PCB indhold mindre end 

0,10 mg/kg betragtes som ”rent” affald. 

 

Genanvendelse 

Natursten, for eksempel granit og flint, og 

uforurenet uglaseret tegl (mur-og tagsten), 

beton og blandinger heraf, må efter forar-

bejdning anvendes som erstatning for pri-

mære råstoffer som evt. vejfyld. 

 

Betonelementer fra gyllebeholdere kan knu-

ses og anvendes til vejfyld. Det er dog IK-

KE lovligt at knuse betonelementer og der-

efter placere det i udgravningen og dække 

jord over. Da opfattes handlingen som de-

poni, og det kræver en tilladelse. 

 

Affald til forbrænding(F) 

- skema 2 
 

Affald til forbrænding kan være dagrenova-

tionslignende erhvervsaffald, så som uhygi-

ejniske emballager, mælkefiltre, insemine-

ringsslanger mm.  

Forbrændingsegnet erhvervsaffald opdeles i 

stort og småt brændbart. Stort brændbart 

http://www.haderslev.dk/
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kan for eksempel være bygningsdele, hvor-

imod småt brændbart kan være ikke ren-

gjorte fodersække, nedbrudt plastfolie, 

halmballesnore mm. 

 

Forbrændingsegnet affald anvises til for-

brænding på godkendte forbrændingsan-

læg. 

 

Afbrænding 

Det er ikke tilladt at afbrænde forbræn-

dingsegnet affald i træ- eller halmfyr. Der 

er dog nogle få undtagelser, hvor afbræn-

ding af affald er tilladt. 

 

Træ/-halmfyr og brændeovn 

Kun tørt halm, råtræ og rent træ, såsom 

træpiller, spåner, savsmuld mm. må af-

brændes i træ/-halmfyr eller brændeovn. 

 

Afbrænding i det fri 

Information omkring afbrænding i det fri, 

kan findes i Haderslev Kommunes folder 

Vejledning om afbrænding i det fri. 

 

Affald til specialbehand-

ling (S) – skema 3 

 

Noget affald kræver specielle behandlings-

metoder. Farligt affald som for eksempel 

batterier, akkumulatorer, lysstofrør, elek-

tronikaffald, klinisk risikoaffald, maling mm. 

skal special behandles.  

 

Døde dyr 

Døde dyr skal afleveres til destruktion hos 

DAKA i Løsning. 

 

Affald til deponi (D) -

skema 4 
 

Affald der hverken kan genbruges, for-

brændes eller skal specialbehandles, skal 

deponeres på deponi. 

  

Deponeringsaffald kan for eksempel være 

bløde PVC produkter, PCB-holdigt bygge- 

og anlægsaffald, glaseret tegl og lignende. 

Deponeringsegnet affald anvises til Deponi 

SYD. 

 

  

Hvad kan jeg aflevere 

på genbrugspladsen 
 

Haderslev Kommune har tre Genbrugsplad-

ser: 

 Gram Genbrugsplads, Industri-

vej 5, 6510 Gram 

 Haderslev Genbrugsplads, Fjord-

agerbakke 3, 6100 Haderslev 

 Vojens Genbrugsplads, Tingve-

jen 29, 6500 Vojens  

 

Betaling for erhvervsvirksomheders brug af 

genbrugspladsen afregnes med et klip pr. 

100 kg affald, dog minimun 1 klip pr. gang. 

Eksempler på affald der kan afleveres på 

genbrugspladsen er lysstofrør, batterier, 

pap, papir, møbler og malingsrester. 

 

Køretøjer med en totalvægt på maksimal 

3.500 kg med tilhørende trailer har adgang 

til genbrugspladsen. På genbrugspladsen er 

der ikke adgang for traktor med vogn. Af-

faldet skal afleveres i klare sække, så ind-

holdet tydeligt kan ses af personalet. Lige-

ledes skal affaldet sorteres i de fraktioner 

som genbrugspladsen kan modtage. Yderli-

gere information kan findes på 

www.provas.dk 

 

Farligt affald 

En landbrugsbedrift kan aflevere op til 200 

kg farligt affald om året på genbrugsplad-

sen. Hvis der er større mængder henvises 

til godkendt modtagere af det farlige affald.  

Der opkræves et gebyr for aflevering af 

farligt affald på genbrugspladsen. Når du 

afleverer farligt affald, modtager du en kvit-

tering som dokumentation for korrekt bort-

skaffelse af dit farlige affald. 

 

Elektrisk og elektronisk udstyr,  

skema 5 

Elektronik affald, herunder el værktøj, ak-

kumulatorer, computer, hårde hvidevarer, 

lysstofrør, el-spare pærer mm. kan afleve-

res på genbrugspladsen. Der opkræves ikke 

gebyr herfor. 

 

Klinisk Risikoaffald 

Kanyler, skalpeller, sprøjter, medicinrester 

mm. kan afleveres på genbrugspladsen i 

egnede beholdere. Egnede beholdere til 

kanyler og skalpeller kan fås på genbrugs-

pladsen. Der opkræves et gebyr for afleve-

ring af klinisk risikoaffald. Affald kan også 

leveres tilbage til dyrlægen eller hos en 

godkendt indsamler af farligt affald. 

http://www.haderslev.dk/files/13572/afbr%E6ndingafhalkvasmm2014version%281%29.pdf
http://www.daka.dk/page505.asp
http://www.deponisyd.dk/
http://www.deponisyd.dk/
http://www.provas.dk/privat/affald/genbrugspladser
http://www.provas.dk/privat/affald/genbrugspladser
http://www.provas.dk/
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Asbestaffald 

Asbestaffald, for eksempel eternittagplader, 

er deponiaffald, men kan ikke bortskaffes 

på genbrugspladsen. Asbestaffald kan du 

aflevere hos Dansk Affald, Tingvejen 29, 

6500 Vojens. 

 

Hvem kan også tage 

imod mit affald 

 

Transportør 

Du kan benytte en affaldstransportør, der 

er registreret i affaldsregistret, til at trans-

portere dit forbrændings- og deponerings-

egnet affald til det anlæg som kommunen 

anviser til. Du har dog stadig ansvaret for, 

at affaldet bortskaffes korrekt. 

 

 
 

Indsamler 

En indsamler har ret til at indsamle, men 

ikke at behandle dit affald.  

Du kan med en skriftlig aftale med en god-

kendt indsamler, overdrage ansvaret for 

det kildesorterede affald til genanvendelse. 

En indsamler kan også agere som affalds-

transportør. 

 

Affaldsregister 

En liste over godkendte transportører, ind-

samler og modtagere af affald kan ses i Det 

Digitale Affaldsregister. Registreret findes 

på https://www.affaldsregister.mst.dk/  

 

Hvis du for eksempel ønsker at finde en 

godkendt indsamler af dit jern og metal 

affald gør du således: 

 

1. Vælg affaldsfraktion ”jern og metal” 

2. Vælg land ”Danmark” 

3. Vælg Region/Kommune ”Syddan-

mark eller ”Haderslev” 

4. Vælg indsamler ved at sætte en prik 

ved indsamler 

5. Tryk på ”søg” nederst på siden 

 

Yderligere vejledning 
 

Hvordan opbevarer jeg mit farlige af-

fald 

Akkumulatorer, olie- og kemikalieaffald skal 

opbevares og håndteres så spild i forbindel-

se med uheld, tæring, aftapning og om-

hældning ikke kan forurene jord, grund-

vand, søer, vandløb eller kloak. Opbevarin-

gen skal foregå på et plan og tæt belæg-

ning og indrettes, så håndtering af indhold i 

beholder kan ske uden at spilde. 

 

Olie- og kemikalieaffald skal opbevares i 

egnede beholdere med tætsluttende låg. 

Beholderne skal være beregnet til formålet 

og i god vedligeholdelsesstand, og tydeligt 

mærket med angivelse af indhold. 

 

Dokumentation for korrekt bortskaffel-

se af dit farlige affald 

Når du har indgået en skriftlig aftale med 

en godkendt affaldstransportør, indsamler 

eller modtager af dit affald, er kontrakten 

eller en faktura derfra, dokumentation for 

korrekt bortskaffelse af dit affald.  

 

Denne dokumentation er vigtig, når der for 

eksempel foretages miljøtilsyn på ejen-

dommen og når det evt. fremgår som vilkår 

i din miljøgodkendelse. 

 

Sorteringsvejledning 

Skema 1, 2, 3, 4 og 5 er vejledning til dig 

omkring sortering af dit affald. Du kan 

eventuel tage en kopi af disse skemaer til 

opsætning et centralt sted. 

 

Affald til jordbrugsformål 

Anvendelse af affald til jordbrugsformål 

anmeldes til kommunen senest 8 dage før 

levering. Bestemmelserne er omfattet af 

reglerne i Slambekendtgørelsen. 

  

Biomasseaffald til jordbrugsformål 

Anvendelse af aske fra forgasning og for-

brænding af biomasse og biomasseaffald til 

jordbrugsformål er omfattet af reglerne i 

Bioaskebekendtgørelsen 

 

https://www.affaldsregister.mst.dk/
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Skema 1 

Affald til genanvendelse 
 

Affaldstype Opbevaring 
Genbrugs 

plads 

Godkendt 

indsamler 

Andre be-

mærkninger 

Genanvendeligt affald  

Aske fra træ/-halmfyr 

Miljømæssigt for-

svarligt i lukket 

container, ikke 

direkte på jord 

 X 

Kan spredes på 

egne marker eller 

hældes i gyllebe-

holder 

Big bags, rene   X  

Dæk - bil  X X 
Retur til forhand-

ler. Med og uden 

fælge 

Byggeaffald, 

genanvendeligt 
  X 

Må ikke indeholde 

farlige stoffer 

Dæk - traktor  X X 
Retur til forhand-

ler 

Flamingo  X X 
Kun Vojens Gen-

brugsplads 

Fodersække, poser af 

plast, rene 
 X X  

Glasuld, Rockwool   X  

Jern og metal 
Olieholdigt,   

i lukket beholder 
X X  

Landbrugsplastfolie, rent  X X  

Glasflasker, tomme  X X  

Olietromler, tomme  X X  

Paller  X X  

Pap og karton  X X  

Planglas, termoruder, au-

toruder 
 X X Ruder uden PCB 

Plastemballage, rengjort, 

uden faremærkning 
 X X  

Natursten(granit og flint) 

uglaseret tegl(mur og tag-

sten), og beton 

 X X 

Kan knuses og 

anvendes som 

erstatning for 

primære råstoffer  
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Skema 2 

Affald til forbrænding 
Haderslev Kommune anviser til godkendt forbrændingsanlæg. 

 

Affaldstype Opbevaring 
Genbrugs 

plads 

Godkendt 

transpor-

tør 

Andre be-

mærkninger 

Forbrændingsegnet affald  

Big bags, fodersække, 

foderposer  

ikke rengjorte 

 X X 
Rengjorte, kan 

genanvendes 

Flamingo  X X 
Kun Genbrugs-

plads i Haderslev 

og Gram 

Grønne dæk, anvendt til fx 

afdækning af roekule 
 X X  

Insemineringsslanger, 

poser 
Original emballage X X 

Emballeres tæt 

af hygiejniske 

årsager 

Landbrugsplastfolie, 

beskidt og nedbrudt 
 X X 

Rengjort kan det 

genanvendes 

Malet og/eller lakeret træ  X X  

Mælkefiltre  X X  

Nylonsnore, halmsnore, 

halmballenet 
 X X  

Papir, pap/karton, snavset  X X  

Plastemballage,  

med faresymbol, men 

uden indhold og rengjort 

 X X 
I tvivlstilfælde, 

afleveres som 

farligt affald 

Plastemballage,  

uden faresymbol,  

men med restindhold 

 X X  

Skumgummi  X X  

Tuber/katetre Original emballage X X 
Emballeres tæt 

af hygiejniske 

årsager 
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Skema 3 

Affald til specialbehandling (S) 
 

Affaldstype Opbevaring 
Genbrugs 

plads 

Godkendt 

indsamler  

Andre be-

mærkninger 

Kemikalier:  

Gødningskemikalier Egnet beholder X X 
I original embal-

lage 

Kemikalier, maling mv. Egnet beholder X X  

Kølervæske Egnet beholder X X  

Maling rester Egnet beholder X X  

Rottegift Egnet beholder X X  

Sprøjtegift/pesticider Egnet beholder X X 
I original embal-

lage 

Tom emballage, (plast, 

metal) inkl. rester af ke-

mikalier, maling 

Egnet beholder X X  

Klinisk Risikoaffald   

Døde dyr til destruktion   X DAKA 

Kanyler, skalpeller, sprøj-

ter 

Kanyleboks  

 
X X 

Evt. retur til dyr-

læge. 

Kanyleholder 

kan fås på Gen-

brugspladsen 

eller fra din ind-

samler 

Medicinbeholdere af plast, 

glas, med/uden rester 

Adskilt fra øvrigt 

affald. 
X X 

Medicinrester 
Adskilt fra øvrigt 

affald. 
X X 

Olieprodukter  

Oliefiltre Egnet beholder X X  

Smøremidler Egnet beholder X X  

Spildolie 

Godkendte  

tromler/dunke. 

Egnet beholder, 

uden afløb.  

X X 

Du må IKKE 

bruge spildolie 

eller fuelolie til 

skumdæmpning 

i gyllebeholdere 

Spraydåser 

 

Opbevares sær-

skilt fra andet af-

fald 

X X  

Andre farlige affaldsfraktioner  

Bejdset korn  X X  

Bygge og nedrivningsaf-

fald, ikke genanvendeligt 
  X 

Indeholdt PCB, 

asbest, bly mm. 

Anmeldelse 

Forurenet jord, med olie, 

benzin, tungmetaller 
  X Anmeldelse 
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Skema 4 

Affald til deponi (D) 
Haderslev Kommune anviser til Deponi SYD I/S 

 

Affaldstype Opbevaring 
Genbrugs 

plads 

Godkendt  

Trans 

portør 

Andre be-

mærkninger 

Deponi affald  

Eternitplader med/uden 

asbest 

Støvende asbest, 

emballeres 
 X 

Kan afleveres 

hos Dansk Affald 

Byggeaffald, ikke genan-

vendeligt 
 X X 

Deponi SYD 

Glasuld, Rockwool  X  

Gulvopfej  X X 

Gummistøvler, blød PVC  X X 

Presenning, PVC  X X 

Imprægneret træ  X X 

Ventilationsslanger  

(PVC, trådspiral) 
 X X 

 

 

 

Skema 5 

Elektrisk og elektronisk udstyr 
 

Affaldstype Opbevaring 
Genbrugs 

plads 

Godkendt 

indsamler  

Andre be-

mærkninger 

Elektrisk og elektronisk udstyr 
På genbrugspladen kan afleveres, hvad der i 

art og mængde svarer til en husholdning.  

Der opkræves intet gebyr for denne fraktion. 

Akkumulatorer Syrefast beholder X X 

Affald i hel  

tilstand 

Batterier Syrefast beholder X X 

Elektriske produkter  X X 

Elektroniske produkter  X X 

El-spare pærer  X X 

Ledninger, kabler  X X 

Lysstofrør  X X 
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Genbrugspladsernes åbningstider fra 1. januar 2014: 

 
Haderslev  

Genbrugsplads 
Vojens  

Genbrugsplads 
Gram  

Genbrugsplads 

Mandag 10.00 – 18.00 10.00 – 18.00 Lukket 

Tirsdag 10.00 – 18.00 10.00 – 18.00 14.00 – 18.00 

Onsdag 10.00 – 18.00 10.00 – 18.00 Lukket 

Torsdag 10.00 – 18.00 10.00 – 18.00 14.00 – 18.00 

Fredag 10.00 – 18.00 10.00 – 18.00 14.00 – 18.00 

Lørdag 10.00 – 18.00 10.00 – 18.00 10.00 – 15.00 

Søn- og helligdage* 10.00 – 18.00 10.00 – 18.00 10.00 – 15.00 

*Pladserne er lukket: Juleaftensdag, Juledag, 2. juledag, Nytårsaftensdag, Nytårsdag,  

Langfredag, Påskedag og Pinsedag 
 

 

Mere information og links 
 

www.retsinformation.dk 

Her kan du finde: Affaldsbekendtgørelsen 

  Restproduktbekendtgørelse 

  Slambekendtgørelsen 

  Bioaskebekendtgørelsen 

www.haderslev.dk 

På Haderslev kommunes hjemmeside kan du bl.a. finde yderligere oplysninger omkring affald, regulativ 

for erhvervsaffald, samt folderen Vejledning om afbrænding i det fri. 

 

www.provas.dk 

På Provas hjemmeside finder du yderligere oplysninger om bortskaffelse af affald på genbrugspladser i 

Haderslev Kommune 

 

www.deponisyd.dk 

 

https://www.affaldsregister.mst.dk/  

I affaldsregister kan du finde en liste over godkendte transportører, indsamlere og modtagere af dit affald 
 
 
 
 
Denne folder er udarbejdet i februar 2014 efter reglerne i Affaldsbekendtgørelsen Nr. 1309 af 18. december 2012 og Haderslev 
Kommunes gældende Regulativ for Erhvervsaffald. 
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