Aﬀaldshierarkiet
Som virksomhedsejer har du krav l at sikre, at aﬀaldet bliver behandlet
på den mest forsvarlige måde. Aﬀaldshierarkiet angiver, hvordan man som
udgangspunkt opnår det bedste miljømæssige resultat, når man skal håndtere og behandle aﬀald. Aﬀald er i mange lfælde en værdifuld ressource,
og ved behandlingen skal det derfor overvejes, om aﬀaldet kan klargøres
l genbrug, eller om det kan genanvendes. Kun hvis det ikke kan lade sig
gøre, går man videre l anden ny-ggørelse eller bortskaﬀelse.
Forberedelse af aﬀald l genbrug: Der er tale om forberedelse eller klargøring af aﬀald l direkte genbrug, når produkter/genstande med nogle få
og enkle handlinger, som f.eks. kontrol af funk onen, rengøring, repara on eller istandsæ2else, kan bruges igen.
Genanvendelse: foregår ved, at produkterne først sorteres, nedbrydes eller ﬁndeles, hvore$er der indvindes stoﬀer eller materialer fra de nedbrudte produkter. De indvundne materialer kan dere$er enten
bruges ved frems lling af samme type produkter som de oprindelige, eller l helt andre produkter.

Aﬀald fra virksomheder

Anden ny ggørelse af aﬀald: Der er tale om anden ny-ggørelse af aﬀald, når aﬀaldet ersta2er andre
materialer. Det sker i to typer af situa oner: ”anden endelig materialeny-ggørelse”, hvor aﬀaldet/
materialet bruges l opfyldning og ersta2er jord, stabilgrus o. lign., og ”forbrænding af aﬀaldet med
energiudny2else”, hvor aﬀaldet ersta2er andet brændsel.

Læs her, hvordan du sorterer aﬀaldet fra din virksomhed.
Hæng vejledningen på midtersiderne op et synligt sted i virksomheden.

Bortskaﬀelse af aﬀald: Bortskaﬀelse er det laveste trin i aﬀaldshierarkiet og omfa2er først og fremmest
deponering, men også a6rænding uden energiudny2else.

Sortér virksomhedens aﬀald rig gt
Som virksomhedsejer har du pligt l at kildesortere aﬀaldet fra din virksomhed.
Det er vig gt, at aﬀald l genanvendelse bliver genanvendt, og at miljøfarligt aﬀald bliver
behandlet som farligt aﬀald og ikke aﬂeveret l hverken forbrænding eller deponi.
Aﬀaldet skal du aﬂevere l godkendte aﬀaldstransportører, behandlere, forbrændingsanlæg,
deponeringsanlæg eller genbrugspladsen. Din virksomhed skal e$er kommunens anmodning
fremvise dokumenta on for, at aﬀaldet er aﬂeveret rig gt.

Erhverv på genbrugspladsen
Kommunen lbyder ordningen ”Erhverv på genbrugspladsen”, som du skal være lmeldt, hvis du ønsker at
beny2e genbrugspladsen l aﬀald fra din virksomhed.

Læs mere på kommunens hjemmeside www.mors.dk hvor du også ﬁnder Regula v for
erhvervsaﬀald. Er du i tvivl, kan du kontakte en medarbejder i miljøgruppen på 99 70 70 00.

Du kan lmelde dig ordningen på Morsø Kommunes hjemmeside eller på genbrugspladsens kontor, første
gang du aﬂeverer aﬀald. På hjemmesiden kan du læse mere om ordningen, åbnings der og se priserne. Klik
på www.morsoe.dk, vælg menu ”erhverv”, ”aﬀald for virksomheder” og ”erhvervsaﬀald på genbrugspladsen”.

Find ny-g viden om aﬀald på www.mst.dk.

Du modtager et adgangskort, som du skal vise, hver gang du beny2er genbrugspladsen. Du får adgang l
pladsen med et køretøj op l 3.500 kg med trailer, og der er ingen begrænsning i den mængde ikke-farligt
aﬀald, du må aﬂevere. Når du er lmeldt, har du desuden ret l at aﬂevere op l 200 kg farligt aﬀald om
året. Afregning sker månedsvis e$er antal læs.
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** Aﬀald l særskilt behandling, der er omfa2et af producentansvarspligten (WEEE-direk vet og elskrotbekendtgørelsen). Aﬀaldet skal aﬂeveres l miljøgodkendt modtager. Mindre mængder el-skrot kan
aﬂeveres på genbrugspladsen. Hvis du har større mængder el-skrot fra din virksomhed, skal du selv sørge
for, at aﬀaldet bliver håndteret korrekt af godkendt behandlingsanlæg. Du kan se godkendte behandlere på
dpa-system.dk eller få dem oplyst på 39155161. Læs mere på elretur.dk eller ring på 33369198. Hvis du har
store mængder el-sparepærer, lysstofrør o. lign., kan du få et indsamlingssystem s llet l rådighed. Se mere
på www.lwf.nu
* PVC-aﬀald må ikke forbrændes, da det kan udvikle dioxin

*** Dagrenova onslignende aﬀald må ikke blandes med andre frak oner.

