Bilag 1. til regulativ for husholdningsaffald for Halsnæs
Kommune.
Beskrivelse af affaldsfraktioner.
1. Dagrenovation, restaffald (rødt affald)
Ved dagrenovation forstås eksempelvis:
 vegetabilsk affald, som ikke hjemmekomposteres
 animalsk affald
 tilsmudset pap
 tilsmudset papir
 plast, som er forurenet med madvarer
 forurenet metal (konservesdåser, stanniol mv.)
 sammensatte produkter (eksempelvis mælke- og juiceemballage)
 sod og aske
 opfej
 porcelæn og keramik
 skarpe genstande
 andet affald, der ikke er omfattet af de ovenstående affaldstyper, og som
hensigtsmæssigt kan bortskaffes som dagrenovation
2. Dagrenovation, bioaffald (”Grønt affald”)
Ved dagrenovation bioaffald forstås eksempelvis:

affald fra grønsager og frugt

brød- og kagerester

rester fra kød, fisk og pålæg

ris og spaghetti

kaffegrums og teblade inkl. filter

mælkeprodukter og osterester

køkkenrulle, og andet aftørringspapir

blomster uden potte
2. Vegetabilsk affald til hjemmekompostering (sommerhuse og landområder)
Ved vegetabilsk affald til hjemmekompostering forstås eksempelvis:
 affald fra grønsager
 blomster
 frugt
 kaffegrums og teblade inkl. filter
 kartoffelskræller og andre skræller
 skaller, f.eks. fra nødder
Affaldsfraktioner, der ikke er omfattet:
 Kogte og stegte grøntsager/frugt, brød- og kagerester, sovs, fedt.
 Rester af kød, fisk og pålæg.

3. Flasker og glas
Herved forstås alle typer tomme glasflasker og husholdningsglas.
Affaldsfraktioner, der ikke er omfattet:
Porcelæn, keramik, hærdet glas, spejlglas, vinduesglas, el-pærer, lysstofrør, metal, plastlåg,
hvide (ikke gennemsigtige) flasker, urene eller fyldte flasker og glas.
4. Papir
Herved forstås:
 dagblade
 distriktsblade
 uge- og månedsblade, herunder fag- og medlemsblade
 adresseløse tryksager
 adresserede forsendelser
 telefonbøger
Affaldsfraktioner, der ikke er omfattet:
Karton, pap, plastbelagte papirvarer (f.eks. mælkekartoner), ringbind,
indbundne bøger, selvkopierende papir samt tilsmudsede papirvarer.
5. Pap
Ved papaffald forstås eksempelvis:
 papemballager (kasser til havregryn, karton omkring tandpastatuber)
 bølgepap
 karton
 papkasser
Affaldsfraktioner der ikke er omfattet:
Pizzabakker der er tilsmudset
6. Plastemballager
Ved plastemballager forstås eksempelvis:
 Plastflasker til drikkevarer
 Øvrige plastflasker og -dunke
 Bøtter og spande af plast
 Plastkasser
Affaldsfraktioner, der ikke er omfattet:
 Plastemballager med indhold af alle former for farligt affald,
 plastemballager, der ikke er rene.
7. Metalemballager
Ved metalemballager forstås eksempelvis:
 øl- og sodavandsdåser
 konservesdåser af aluminium og hvidblik
Affaldsfraktioner, der ikke er omfattet:
 Metalemballager med indhold af alle former for farligt affald.
 sprayflasker, og metalemballager, der ikke er rene

8. Haveaffald
Ved haveaffald forstås eksempelvis:
 grene, buske og stauder
 afklippet græs og blade
 ukrudt
 Stød og rødder
9. Storskrald
Ved storskrald forstås eksempelvis:

møbler/indbo

madrasser

sanitet

imprægneret træ, der ikke er behandlet med arsen og kreosot

jern/metal

affald af elektrisk og elektronisk udstyr
10. PVC affald
PVC affald opdeles i 2 grupper, genanvendeligt og ikke genanvendeligt. Nedenfor ses
eksempler på OVC affald i de 2 grupper.
Ikke genanvendeligt PVC, herunder:
o vinylgulve og vinylvægs beklædning
o bløde paneler og fodlister
o persienner
o havebassiner og havebassinfolier
o badebolde, badedyr, svømmevinger o.lign.
o haveslanger, trykluftslanger o.lign.
o græsplænekanter og plastbelagte trådhegn
o skriveunderlag, dækservietter og kontorstoleunderlag
o tagfolier
o ventilationsslanger
o kunstlæder fra møbler og bruseforhæng
o regntøj og gummistøvler
o telte og teltbunde
o måtter og måttebagsider
o kufferter, rygsække og tasker
o vugge- og sengeunderlag, vandsenge og puslepuder
o kabler og ledninger, hvor metalindholdet ikke genvindes
o altankasser og blomsterkasser
o kælke
o toiletsæder, toiletcisterner, tætningslister
o grammofonplader
o cadmiumholdige produkter og blyholdige byggeprodukter
o frasorterede ikke genanvendelsesegnede produkter (se nedennævnte under
genanvendeligt PVC)
Genanvendeligt PVC, herunder:
o rør
o tagrender og nedløbsrør
o døre og vinduer med rammer, ovenlysvinduer samt hårde fejelister og paneler
o tagplader, herunder trapezplader
o elektrikerrør og kabelbakker

11. Imprægneret træ.
Imprægneret træ findes ofte som:









Plankeværk og hegnspæle
Træ fra udhuse og carporte
Udvendige døre og vinduer
Taginddækninger
Træfliser.
Sandkasser og andet træ fra lejepladser.
Træ der er beskyttet med træbeskyttelse
Kreosotbehandlet (tjærebehandlet) træ, f.eks. gamle jernbanesveller, telefonpæle og
bundgarnspæle.

12. WEEE affald Elektrisk og elektronisk udstyr
Ved elektrisk og elektronisk udstyr forstås i hovedsagen alle produkter, som virker ved
elektrisk strøm – i form af batterier og / eller ledning.
Elektrisk og elektronisk udstyr skal sorteres i følgende 5 fraktioner:
1. Store husholdningsapparater og salgsautomater
Eksempler:
Køleskabe, frysere, vaskemaskiner, elkomfurer, mikrobølgeovne, el radiatorer, ventilatorer og
klimaanlæg, salgsautomater til varme og kolde drikke m.v.,
pengeautomater
2. Små husholdningsapparater, elektrisk og elektronisk værktøj, legetøj og fritids og
sportsudstyr, medicinsk udstyr (undtagen alle implanterede og inficerede produkter)
samt overvågnings- og reguleringsinstrumenter
Eksempler:
Støvsugere, strygejern, brødristere, frituregryder, kaffemaskiner, elektriske knive,
hårtørrere, elektriske tandbørster, barbermaskiner, massageapparater, ure, vægte,
boremaskiner, symaskiner, svejseværktøj, græsslåmaskiner, elektriske tog og
racerbaner, spillekonsoller, cykelcomputere, sportsudstyr med elektriske eller
elektroniske komponenter, røgdetektorer, varmeregulatorer, termostater.
3. It- og teleudstyr
Eksempler:
Computere, printere, kopimaskiner, elektriske skrivemaskiner, lommeregnere,
telefaxapparater, telefoner og telefonsvarere.
4. Forbrugerudstyr
Eksempler:
Radio- og TV-apparater, videokameraer og -båndoptagere, DVD-, CD- og MP3afspillere, forstærkere, elektriske musikinstrumenter.
5. Belysningsudstyr
Eksempler:
Lysstofrør, kompaktlysstofrør, metalhalogenlamper, tryknatriumlamper.
13. Farligt affald
Ved farligt affald forstås affald bestående af eksempelvis:

spraydåser med restindhold
















maling, trykfarver, klæbestoffer og harpikser
plante- og skadedyrsbekæmpelsesmidler
olie, fedt og benzinprodukter
fotokemikalier
vaske- og rengøringsmidler, herunder afløbsrens, afkalkningsmidler
ovnrens og lignende
syrer
terpentin, acetone og lignende opløsningsmidler
medicin og emballager med medicinrester
lavenergipærer, kviksølvtermometre og andet kviksølvholdigt affald
basisk affald
batterier, alle typer batterier skal afleveres på genbrugsstationen, til forhandlere
eller i en af de opstillede beholdere. Akkumulatorer til biler skal afleveres på
genbrugsstationen eller på et værksted
mineraluld (håndteres som storskrald)
imprægneret træ i form af kreosot- og arsenbehandlet træ (håndteres som
storskrald)

14. Bygge- og anlægsaffald
Ved opførsel, ombygninger og nedrivning af bygninger og bygningsdele opstår der altid affald.
Affaldet skal altid kildesorteres, hvis det kan lade sig gøre. Farligt affald såsom asbestholdigt
affald, PCB-holdigt affald og termoruder skal altid udsorteres.
Andet













udsorteret affald kan være:
Natursten, som granit og flint
Uglaseret tegl (mur og tagsten)
Beton
Jern og metal
Gips
Stenuld
Jord
Asfalt
Pap
Plast
Træ
Glas

Asbest kan findes i mange produkter:
Tagbelægninger (eternittage)
Beklædningsplader både indendørs og udendørs (eternitplader)
Loft og vægplader
Vinyl
Støbegulve
Puds
Fliseklæbemidler
Spartel- og fugemasser
Rør- og beholderisolering
Luftkanaler.
I 1972 blev det forbudt at isolere med asbest. I 1980 blev asbest forbudt i de fleste materialer,
bortset fra tagplader og friktionsbelægninger (bremseklodser). Efter 1986 bliver der næsten
ikke produceret tagplader med asbest.

Tagplader har et nr. med 5 til 10 cifre. Er første cifre 4 eller 5 er pladerne uden asbest. Er nr.
0 eller 1 er pladerne med asbest.
15. Andet affald
Ved andet affald forstås eksempelvis:





flydende affald
person- og varebiler
personbildæk
affald af elektrisk og elektronisk udstyr, der ikke er omfattet af
elektronikaffaldsbekendtgørelsen

Andet affald, ud over ovenstående, bortskaffes efter anvisninger fra Halsnæs Kommune

