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FARLIGT AFFALD

Virksomheden skal altid sortere farligt affald fra det øvrige affald. 

Hvilke virksomheder gælder det for?
Alle virksomheder og institutioner i Norddjurs og 
Syddjurs Kommuner, der frembringer farligt affald.

Hvad er farligt affald?
Farligt affald er omfattet af definitionen af farligt 
affald i affaldsbekendtgørelsen, bortset fra eksplo-
sivt affald. Farligt affald er f.eks.:

• Olieaffald
• Kemikalieaffald
• Malingrester
• Spraydåser
• Lysstofrør og el-sparerpærer
• Batterier
• Medicinrester

Hvad er også farligt affald? 
Visse typer af farligt affald har egne ordninger og/
eller er omfattet af særlige regler:

• Klinisk risikoaffald 
• Olie- og benzin udskillere
• Asbest 
• Batterier 
• Elektrisk og elektronisk affald 

Hvordan skal farligt affald håndteres?
Farligt affald må ikke fortyndes eller blandes med 
andre kategorier af affald. 

Farligt affald skal til enhver tid opbevares miljø-
mæssigt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt, således 
at der ikke opstår fare for forurening af jord og 
grundvand, og således at der ikke opstår fare for 
mennesker og dyr.

Ved forsvarlig opbevaring forstås normalt, at affal-
det opbevares i hensigtsmæssig emballage (i for-
hold til affaldets sammensætning, mængde, vægt, 
volumen m.v.) samt at affaldet opbevares under 
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tag, på fast tæt bund uden mulighed for afløb til 
kloak, jord, vandløb eller grundvand. Oplagspladsen 
skal være forsynet med opkant, således at der er 
opsamlingskapacitet til en mængde svarende til 
rumindholdet af den størst benyttede beholder til 
flydende affald.

For affaldstyper, der ved sammenblanding kan give 
anledning til miljø- eller sundhedsskade, skal det 
sikres, at der ikke kan ske blanding i tilfælde af 
lækage i to eller flere beholdere. Beholderne skal 
anbringes således, at eventuelle utætheder let kan 
konstateres og således at tømning eller afhentning 
let kan finde sted.

For virksomheder, der frembringer olieaffald i form 
af industriolie og smøreolie af mineralsk oprindelse 
gælder der i henhold til affaldsbekendtgørelsen 
særlige regler for håndtering.

Norddjurs Kommune har udarbejdet forskrift for 
opbevaring af olie og kemikalier, som kan downloa-
des her: http://www.norddjurs.dk/media/2441425/
Forskrift-for-opbevaring-af-olie-og-kemikali-
er-2015.pdf

I Syddjurs Kommune kan Natur og Miljø kontaktes 
for oplysninger vedr. korrekt opbevaring af olie og 
kemikalier.

Hvor skal farligt affald afleveres?
Farligt affald skal afleveres til anlæg, der har mil-
jøgodkendelse til at håndtere affaldet og i over-
ensstemmelse med de gældende modtagekrav på 
anlægget. 

Hvis virksomheden ikke selv transporterer affal-
det, skal der i henhold til affaldsbekendtgørelsen 
anvendes transportører eller indsamlere, der er 
registreret i det nationale Affaldsregister, der pr. 
oktober 2015 administreres af Energistyrelsen. 

Virksomheder kan tilmelde sig ordningen for 
genbrugsstationer hos Reno Djurs. Tilmeldte virk-
somheder må aflevere op til 200 kg farligt affald 
om året fra hver virksomhed på Reno Djurs I/S´ 
genbrugsstationer. Se mere om ordningen for virk-
somheders adgang til genbrugsstationer på www.
renodjurs.dk.

Farligt affald må ikke afbrændes eller udledes i 
spildevand.

Vær specielt opmærksom på:
Virksomheder, der frembringer farligt affald, skal 
anmelde affaldet til kommunalbestyrelsen.

Lovgivning: 
Se især Miljøbeskyttelseslovens afsnit om affald 
samt affaldsbekendtgørelsen, der kan findes på 
www.retsinformation.dk. Herudover skal virksom-
heder følge Norddjurs og Syddjurs Kommuners 
regulativ for erhvervsaffald. Regulativerne kan ses 
på den nationale regulativdatabase (NSTAR) eller 
på Reno Djurs´ hjemmeside www.renodjurs.dk


