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FARLIGT AFFALD

        Virksomheden skal altid sortere farligt affald 

fra det øvrige affald – uanset mængden. Farligt 

affald skal sendes til specialbehandling.

Eksempler på farligt affald til specialbehand-

ling

- Olieaffald

- Kemikalieaffald

- Batterier (se særskilt faktaark)

- Malingrester

- Affedtningsmidler

- Diverse fi ltre 

- Spraydåser

- Lysstofrør og el-sparepærer (se faktaark 

 for elektriske og elektroniske produkter)

Der gælder særlige bestemmelser for følgende 

typer farligt affald:

- Klinisk risikoaffald (se særskilt faktaark)

- Forurenet jord (se særskilt faktaark)

- Asbest – stærkt støvende (se særskilt   

 faktaark)

- Flydende farligt affald (se særskilt faktaark)

- Eksplosivt affald (kontakt Miljøafdelingen)

- Radioaktivt affald (kontakt Miljøafdelingen)

- PCB-holdigt affald (kontakt Miljøafdelingen)

Hvor skal affaldet afl everes?

Virksomheden skal afl evere deres farlige affald til 

de modtageanlæg, som er godkendt af Brøndby 

Kommune. Du kan fi nde en liste over godkendte 

modtageanlæg for farligt affald på www.brondby.

dk/erhvervsaffald.

Virksomheden kan lave en aftale med en affalds-

transportør / affaldsindsamler om afhentning af 

affaldet. Du fi nder alle registrerede transportører / 

indsamlere på https://www.affaldsregister.mst.dk. 

Farlilgt affald skal afl everes mindst en gang om 

året.

Mindre mængder farligt affald kan køres til 

SMOKA, Prøvestenen U-vej 7, 2300 København S, 

33 22 32 37, www.smoka.dk eller Modtagecenter 

for farligt affald i Taastrup, Lervangen 1-3, 2630 

Taastrup, 80 20 80 30, www.vestfor.dk.

Mindre mængder farligt affald (op til 200 kg. 

om året) kan også, mod betaling, afl everes på 

genbrugspladser i Vestforbrændings opland. Dog 

ikke Brøndby Genbrugsstation. Virksomheden skal 

kontakte pladspersonalet ved afl evering af det 

farlige affald og sikre sig en kvittering for affaldet.

Du skal tilmelde virksomheden ”Adgang til gen-

brugsstationen” på www.tilmelding-genbrugssta-

tioner.dk. Her fi nder du også priser og nærmeste 

genbrugsplads. Herefter har virksomheden 

adgang med et køretøj på maks. 3.500 kg. samt 

en eventuel trailer. Virksomheden må afl evere op 

til 200 kg. farligt affald om året. Pladspersonalet 

vurderer mængden ligesom de altid har ret til at 

afvise affaldet.

Har du eksplosivt eller radioaktivt affald, så 

kontakt Miljøafdelingen.

Vær specielt opmærksom på!

Farligt affald må ikke blandes og skal opbevares 

miljø- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Når 

farligt affald afhentes skal det være emballeret, så 

indholdet ikke kan trænge ud og give problemer 

for sundhed og miljø. Få inspiration i folderen 

’TIPS OG TRICKS til god opbevaring af farligt affald 

og farlige råvarer og produkter’. Folderen ligger på 

www.brondby.dk/erhvervsaffald under ”Håndtering 

af affald” og ”Farligt affald”.

Virksomheden skal til hver en tid kunne fremvise 

dokumentation for afl evering af farligt affald, f.eks. 

i forbindelse med et tilsyn. På genbrugspladsen 

skal virksomheden bede om at få en kvittering af 

pladspersonalet.

Lovgrundlag og affaldskoder

Lovgrundlaget for det ikke-genanvendelige 

farlige affald er Brøndby Kommunes Regulativ  

for erhvervsaffald. Genanvendeligt farligt affald, 

der er sorteret korrekt, er omfattet af reglerne i 

Affaldsbekendtgørelsen. Reglerne administreres 
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af Miljøstyrelsen. Du fi nder regulativet og link 

til Affaldsbekendtgørelsen på www.brondby.dk/

erhvervsaffald. 

Reglerne for transport af farligt affald fremgår 

af ADR-reglerne, der administreres af politiet. 

Find link til ADR-reglerne på www.brondby.dk/

erhvervsaffald. 

Ved indberetning af farligt affald skal EAK-koden 

anvendes. Se liste med EAK-koder i affaldsbe-

kendtgørelsens bilag 2. Du fi nder link til Affaldsbe-

kendtgørelsen på www.brondby.dk/erhvervsaffald.

Hvorfor skal farligt affald frasorteres?

Farligt affald er affald, som er brandfarligt, farligt 

for sundheden eller for miljøet. Selv små mængder 

farligt affald kan have en meget stor effekt på 

miljøet eller vores sundhed. Derfor skal farligt 

affald altid afl everes til specialbehandling.

Affaldsforebyggelse

Overvej om det er muligt at erstatte de farlige 

produkter, der skaber det farlige affald, med nogle 

mindre farlige produkter. Få hjælp på hjem-

mesiden www.catsub.eu. Se også faktaarket 

Affaldsforebyggelse.


