Vejledning for Allerød, Fredensborg, Hørsholm
og Rudersdal kommuner

Bortskaffelse af PVC-affald
fra erhvervsvirksomheder m.fl.

Hvem

Alle erhvervsvirksomheder, herunder bygge- og anlægsvirksomheder, er omfattet af reglerne om
sortering af PVC-affald, som beskrevet nedenfor.

Hvad

Noget PVC (PolyVinylChlorid) er egnet til genanvendelse (primært hårdt PVC) og andre typer af
PVC skal deponeres (primært blødt PVC). PVC må ikke forbrændes!
Hårdt PVC til genanvendelse er f.eks. dræn-, vand- og kloakrør, elektrikerrør, kabelbakker, vinduesrammer, fejelister, paneler og tagplader fra f.eks. carporte eller terrasser (trapezplader).
Blødt PVC til deponering er f.eks. vinyl fra gulve og vægge, bløde paneler og fodlister, tagfolie,
presenninger og slanger.

Hvorfor

PVC udskiller giftige dampe, når det forbrændes. Derudover giver forbrænding anledning til dobbelt så meget restprodukt (affald), som den mængde PVC, der forbrændes, da der skal bruges store
mængder kalk for at neutralisere den saltsyre der dannes i processen.
Hårdt PVC til genanvendelse granuleres og indgår i produktionen af nye PVC produkter.

Hvordan

PVC skal altid sorteres fra.
Såfremt virksomheden har mere end 50 kg genanvendeligt PVC pr. måned, skal dette sorteres fra
til genanvendelse. Hvis virksomheden har under 50 kg pr. måned, skal alt PVC-affald, både hårdt
og blødt, deponeres på en kontrolleret losseplads.
Nordforbrænding har på kommunernes vegne indgået aftaler med modtageanlæg, der modtager
PVC til både genanvendelse og deponi. Virksomheden kan frit vælge mellem disse anlæg (se
Bemærk nedenfor).

Regler

Kommunens ”Regulativ for erhvervsaffald” er grundlaget for bortskaffelse af PVC-affald.

Betaling

Virksomheden afregner direkte med modtageanlægget.

Bemærk

På hjemmesiden http://anvis.nordf.dk/ findes oplysninger om hvilke modtageanlæg Nordforbrænding har indgået en aftale med om modtagelse af PVC-affald. Tilsvarende oplysninger fås hos
Nordforbrænding eller kommunen.

December 2006

Vejledning for Allerød, Fredensborg, Hørsholm
og Rudersdal kommuner

Yderligere
information

Vil du vide mere om bortskaffelse af PVC-affald, kan du kontakte:
Allerød Kommune, Teknik & Miljø tlf. 48 100 100 (e-mail: teknikogmiljoe@alleroed.dk)
Fredensborg Kommune, Natur og Miljø tlf. 72 56 50 00 (e-mail: fredensborg@fredensborg.dk)
Hørsholm Kommune, Miljø og Forsyning tlf. 48 49 25 50 (e-mail: tm-post@horsholm.dk)
Rudersdal Kommune, Miljøafdelingen tlf. 46 11 24 06 (e-mail: rudersdal@rudersdal.dk)
Nordforbrænding tlf. 45 16 05 00 (e-mail: nordf@nordf.dk)
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