FLYDENDE PUMPBART AFFALD
Flydende pumpbart affald skal opsamles for
sig. Det farlige flydende affald skal til specialbehandling og det ikke-farlige flydende affald skal til
genanvendelse.
Eksempler på flydende pumpbart affald
-

Slam fra olieudskillere

-

Slam fra sandfang

-

Slam fra rensemaskiner/-anlæg

-

Andet flydende farligt affald

-

Flydende affald der ikke er farligt (f.eks. fedt
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fra fedtudskiller)
se gennem bioforgasning. Find modtageanlæg og

Hvorfor skal flydende pumpbart affald frasor-

Hvor skal affaldet afleveres?

affaldsindsamlere på https://www.affaldsregister.

teres?

Ved slam fra olie- og benzinudskillere skal virk-

mst.dk.

De fleste typer flydende pumbart affald kan være
direkte farlige for miljøet og må under ingen om-

somheden benytte kommunens indsamlingsordning for farligt uemballeret affald. Affaldet hentes

Vær specielt opmærksom på!

stændigheder hældes i kloakken. I behandlingen

af et kloakfirma, som kører det til specialbehand-

Det er ikke tilladt at bortskaffe olie- og kemikalie-

af flydende farligt affald bliver de skadelige stoffer

ling. Der tømmes efter behov og efter den aftale,

affald gennem olieudskillere og sandfang.

frasorteret og genanvendt, hvis det er muligt.
Resten ledes til rensningsanlæg eller deponi.

der er indgået med kommunen.
Lovgrundlag og affaldskoder
Vestforbrænding administrerer kommunens

Lovgrundlaget er Brøndby Kommunes Regula-

Fedt fra fedtudskillere er normalt ikke farligt affald.

indsamlingsordning for flydende pumpbart affald

tiv for erhvervsaffald. Det ikke-farlige flydende

Men fedtet får afløbsrørene til at blokere, og det

(fra olie- og benzinudskillere). Kontakt Vestfor-

affald, der skal til genanvendelse, er dog omfattet

skal derfor opsamles for sig.

brænding for afhentning på tlf. 80 20 80 30 eller

af reglerne i Affaldsbekendtgørelsen. Du finder

få mere info på http://www.vestfor.dk/web/affald-

regulativet og link til Affaldsbekendtgørelsen på

og-genbrug/olie-og-benzinudskillere.

www.brondby.dk/erhvervsaffald.

Ved andet flydende farligt affald skal virksom-

Ved indberetning af farligt affald skal EAK-koden

heden benytte en affaldstransportør og et

anvendes. Se liste med EAK-koder i affaldsbe-

modtageanlæg der er godkendt af kommunen. Du

kendtgørelsens bilag 2. Du finder link til Affaldsbe-

kan rekvirere en liste over godkendte transportører

kendtgørelsen på www.brondby.dk/erhvervsaffald.

og modtageanlæg for farligt affald hos Miljøafdelingen.
Flydende pumpbart affald der ikke er farligt f.eks. fedt fra fedtudskillere - skal til genanvendel-
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