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Udsortering af sanitet/porcelæn på Horsens Kommunes genbrugspladser
Horsens Kommune opstiller den 28. november 2016 særskilte containere på Horsens
Genbrugsplads til sanitet/porcelæn for at begynde på at få genanvendt de store mængder
sanitet/porcelæn, der indleveres på genbrugspladserne typisk via containerne til affald, der
skal deponeres.
Der er sund fornuft og miljømæssige og økonomiske gevinster ved at genanvende
saniteten/porcelænet. Samtidig vil det komme til at bidrage til at opnå en højere
genanvendelsesprocent.
Sanitet/porcelæn kan efter forbehandling bruges til fremstilling af isolering og betonklodser,
hvorved der blandt andet spares på forbruget af råstoffer og energi til produktionen.
For at tiltaget skal blive en succes, er det nødvendigt, at brugerne af genbrugspladserne
støtter op ved at benytte sig af de nye containere, som opstilles til formålet, når de indleverer
sanitet/porcelæn – og i øvrigt også keramik, klinker, fliser og glaseret tegl, som også kan
genanvendes på denne måde og må komme i containerne.
Der må godt være mindre rester af mørtel, fugemasse o.l. på affaldet, men der må kun
afleveres uforurenede materialer. Hvis der er tvivl om materialet er fri for forurening
eksempelvis i form af asbest eller PCB skal det fortsat placeres henholdsvis i asbest- eller
deponi-containerne.
Bemærk at der gælder særlige regler for anmeldelse af bygge- og anlægsaffald samt
screening for PCB mv. Se Horsens Kommunes hjemmeside.
Armatur og lignende behøver ikke demonteres, mens det vil være at foretrække at toiletsæder
og toiletlåg demonteres.
I første omgang opstiller vi kun sanitet/porcelæn-containere på genbrugspladsen på
Endelavevej i Horsens. Når vi har opnået erfaring her fra, udbreder vi muligheden til også at
gælde genbrugspladserne i Brædstrup og Vedslet.
Vi håber I vil tage godt imod dette genanvendelsestiltag.
Med venlig hilsen

Niels Bo Poulsen
Ingeniør
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