JERN OG METAL
Virksomheden skal altid sortere jern- og metalaffald fra det øvrige affald – uanset mængden.
Jern- og metalaffald skal afleveres til genanvendelse.
Eksempler på jern- og metalaffald til genanvendelse
-

Ståltromler

-

Tanke

-

Maskiner

-

Rør

-

Rustfrit stål
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-

Kobber

genbrugsstation. Herefter har virksomheden

Lovgrundlag

-

Skrot

adgang med et køretøj på maks. 3.500 kg. samt

Genanvendeligt affald, der er sorteret korrekt, er

en eventuel trailer. Pladspersonalet har altid ret til

omfattet af reglerne i Affaldsbekendtgørelsen.

at afvise et læs af hensyn til kapacitet.

Reglerne administreres af Miljøstyrelsen.

skadelige for ozonlaget)

Tætliggende virksomheder kan have fælles op-

Du finder link til Affaldsbekendtgørelsen på

-

Trykflasker med hane på (det er farligt affald)

samling af jern og metal. Den enkelte virksomhed

www.brondby.dk/erhvervsaffald.

-

Elektrisk og elektronisk udstyr

er dog stadig selv ansvarlig for, at håndteringen af

Hvad må ikke blandes i jern- og metalaffald?
-

Kølemøbler (indeholder CFC-gasser som er

affaldet følger reglerne.

Hvorfor skal jern- og metalaffald frasorteres?

Hvor skal affaldet afleveres?

Jern- og metalaffald er en ressource og bør derfor

Jern og metalskrot skal afleveres til genanvendel-

Vær specielt opmærksom på!

genanvendes. Metallerne findeles og sorteres i

se på et registreret modtageanlæg. Virksomheden

Det skal være tydeligt for affaldstransportøren,

aluminium, kobber, messing osv., hvorefter det

kan lave en aftale med en affaldsindsamler om

at maskiner, tanke og tønder er tømt for olie og

smeltes om og bruges igen til nye produkter.

afhentning af affaldet.

kemikalier. Olie og kemikalier der tømmes ud skal
behandles som farligt affald.

Ved at genbruge jern og metal i stedet for at

Du finder alle registrerede modtageanlæg og

hente nyt i naturen spares energi og undgår de

affaldsindsamlere på https://www.affaldsregister.

Jern – og metalskrot med olierester på skal

store miljøskader, der kan være ved udvinding af

mst.dk.

opbevares på en måde der sikrer, at olien ikke

metal. F.eks. skabes der typisk 500 kg affald ved

kan forurene jord, grundvand eller kloak. Det kan

udvinding af 1 kg kobber fra naturen.

Jern og metal kan også afleveres på genbrugs-

f.eks. være i en beholder med låg eller indendørs

pladser i Vestforbrændings opland, mod betaling.

opbevaring. Du kan læse mere om opbevaring af
oliforurenet metalskrot i folderen ’TIPS OG TRICKS

Du skal tilmelde virksomheden ”Adgang til gen-

til god opbevaring af farligt affald og farlige

brugsstationen” på www.tilmelding-genbrugssta-

råvarer og produkter’. Folderen ligger på

tioner.dk. Her finder du også priser og nærmeste

www.brondby.dk/erhvervsaffald under ”Håndtering
af affald” og ”Farligt affald”.
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