Kan dit byggeaffald
være farligt?
Få gratis vejledning hos VHGB om håndtering og
genanvendelse af byggeaffaldet
Videncenter for Håndtering og Genanvendelse
af Byggeaffald – VHGB – samler, udvikler og
formidler uvildig og konkret viden om håndtering
og genanvendelse af byggeaffald. Hos VHGB kan
du få gratis vejledning om miljøfarlige stoffer i
byggeaffaldet og om mulighederne for genbrug
og genanvendelse.

Ring til os på
tlf. 72 20 29 30

Få gratis vejledning om byggeaffaldet
Er du i tvivl om din rolle og dine pligter i forhold til det
affald, som opstår, når en bygning renoveres, bygges
om eller rives ned? Kan der være risiko for PCB, asbest,
bly eller andre miljøfarlige stoffer i affaldet? Er du usikker på lovgivningen, og hvordan du sørger for korrekt
håndtering af affaldet? Og vil du gerne sikre, at mest
muligt af byggeaffaldet kan genanvendes?

Ring til os på vores hotline
Ring 72 20 29 30 for at få svar og
vejledning - alle hverdage fra
kl. 8 til 16. Du kan også vælge at
sende dine spørgsmål
til os via hjemmesiden.

Har du spørgsmål om byggeaffald, kan du få hjælp hos
VHGB. Du får svar og vejledning helt gratis fra vores
af team af specialister, der har stor viden og praktisk
erfaring med at håndtere og genanvende bygge- og
anlægsaffald.

Tjek vores hjemmeside
Besøg www.VHGB.dk for at få
mere viden.

VHGB arbejder for øget viden
VHGB’s mål er via øget viden at gøre det enklere at tage ansvar
for korrekt håndtering og genanvendelse af bygge- og anlægsaffaldet. Det skal forhindre, at miljøfarlige stoffer spreder sig i
miljøet og indeklimaet. Desuden skal øget viden medvirke til, at
flere bygge- og anlægsmaterialer bliver genanvendt eller genbrugt.

Modtag nyheder
Tilmeld dig vores nyhedsbrev via
hjemmesiden, og følg VHGB på
LinkedIn. Herved får du løbende
nyheder om at håndtere og genanvende byggeaffald.

VHGB er et uafhængigt og
uvildigt center. Det blev
etableret i foråret 2016 og er
finansieret af Miljø- og Fødevareministeriet, Grundejernes
Investeringsfond og Realdania.
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