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Forslag til ordning for farligt affald 

 

Hvad er farligt affald?  

Farligt affald er affald, der kan gøre skade på mennesker og miljø, hvis det ikke får den rigtige 
behandling. Farligt affald skal afleveres i den udleverede miljøkasse. 

  

Farligt affald er eksempelvis: 
 
• Spraydåser med restindhold 
• Maling, trykfarver, klæbestoffer og harpiks 
• Plante- og skadedyrsbekæmpelsesmidler 
• Olie, smørefedt og benzinprodukter 
• Vaske- og rengøringsmidler, herunder afløbsrens, afkalkningsmidler, ovnrens m.m. 
• Terpentin, acetone og lignende opløsningsmidler 
• Lavenergipærer, kviksølvtermometre og andre kviksølvholdigt affald 
• Småt elektronik (fx cykellygter, eltandbørster og mobiltelefoner) 
 

Følgende må IKKE afleveres i miljøkassen: 

Fyrværkeri og krudt  
Kanyler, medicinrester og -emballage (skal afleveres på apoteket) 
Våben, knive og skarpe genstande  
Patroner og ammunition  
Batterier (Husholdningsbatterier kan afleveres i pose på låg på beholderen til rest- og 
madaffald eller genbrug. Bilbatterier og akkumulatorer kan afleveres på genbrugspladsen)  
Trykflasker (fx gaspatroner til grill og gasbrændere)  
Radioaktivt affald  
Keramik og glasskår  
Selvantændelige klude  
Farligt affald, som ikke må komme i miljøkassen, skal i stedet afleveres på genbrugspladsen. 
 
Faxe Kommune afgør, om en genstand er omfattet af ordningen for farligt affald.  
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Hvem gælder ordningen for?  

Private borgere og grundejere i Faxe Kommune kan benytte ordningen. Gebyr for ordningen 
er obligatorisk og kan ikke fravælges, heller ikke selvom man vælger ikke at benytte 
ordningen.  
Ejendomme med over 20 boligenheder, der ønsker at deltage i ordningen for farligt affald, 
kan tilmelde sig ordningen, hvis alle er enige om tilmeldelse. Deltagelsen gælder for samtlige 
boligenheder i ejendommen. 
 
Kommunale institutioner og kommunale virksomheder i Faxe Kommune har mulighed for at 
benytte ordningen.  

Når der i den følgende beskrivelse for denne ordning står grundejer, omfatter dette også 
kommunale institutioner og kommunale virksomheder.  
 
 

Beskrivelse af ordningen  
Farligt affald hentes ved husstandens fortov eller vejskel, som er let tilgængelig for 
storskraldsbilen – se uddybning under: Placering af farligt affald til afhentning.  

Affald må tidligst placeres aftenen før, der er bestilt afhentning og senest kl. 05.00 på 
afhentningsdagen. Affaldets placering må ikke genere fodgængeres passage på fortovet.  

Der er mulighed for at få hentet farligt affald hele året hver 4. uge.  
 
Farligt afhentes ved den enkelte husstand efter en indsamlingskalender, der fastlægges årligt.  

Borger/grundejer er ansvarlig for, at affald ikke opbevares på en måde, så der opstår 
uforsvarlige miljømæssige forhold, lige som borger/grundejer er ansvarlig for affaldet, 
indtil affaldet afhentes af renovatøren. 
 
 

Bestilling af afhentning af farligt affald 

Farligt affald afhentes efter tilmelding fra gang til gang. Dog kan Faxe Kommune beslutte at 
nogle områder fx boligforeninger afhentes i rute uden forudgående tilmelding.  

Afhentning af farligt affald skal bestilles via Faxe Kommunes selvbetjeningsløsning på 
www.faxeforsyning.dk under ”Mit affald,” senest 3 hverdage i forvejen. På denne måde kan 
vognmanden planlægge ruten, så kørslen bliver så effektiv som muligt. 
 
Borger/grundejer har ansvaret for at sikre, at bestillingen er gået igennem.  
 
  

http://www.faxeforsyning.dk/
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Borger/grundejer kan ikke påklage manglende afhentning ved manglende kvittering på ordre. 
Der skal stå adresse på mærkaten på låget af miljøkassen inden afhentning. Kassen bliver kun 
taget med, hvis der er skrevet adresse på. 
 
 

Sortering af farligt affald 
 
Kassen må højest veje 4 kg – inklusive kasse. 
 
Affaldet skal være forsvarligt emballeret. Brug original emballage. Hvis ikke original emballage 
findes, skal der sættes et mærkat på, der tydeligt fortæller, hvilken type affald det er. 
 
Elpærer skal i en klar pose på maks. 4 liter. 
 
Låget skal være skruet fast på flasker, dunke og bøtter, og de skal stå op i kassen. 
OBS: Emballager med faresymboler skal altid i miljøkassen, også selvom de er tomme. 
 
Låget på miljøkassen skal være lukket. 
 
 
Stort farligt affald 
Hvis det farlige affald er større end miljøkassen, eller vejer mere end 4 kg, kan det afleveres 
på genbrugspladsen. 
 
 

Afhentning af farligt affald 
 
Farligt affald indsamles i en miljøkasse samtidig med storskraldsordningen.  
Miljøkassen til farligt affald er en såkaldt "vandrekasse", dvs. at miljøkassen ombyttes i 
forbindelse med afhentning. Miljøkassen udleveres med adresselabel både første gang og ved 
ombytninger.  
I tilfælde af ekstra affald kan grundejeren benytte en af kommunens genbrugspladser. 
 
Renovatøren må undlade at medtage det farlige affald, hvis det vurderes at 
affaldshåndteringen er i strid med Faxe Kommunes gældende sorteringsguide eller ikke 
opfylder gældende krav om emballering.  
Ligeledes tager renovatøren ikke det farlige affald med, hvis adresselabel ikke er udfyldt. 
 
Ved konstateret beskadigelse sætter renovatøren en ny miljøkasse, og borger er herefter 
ansvarlig for at ompakke til den nye udleveret miljøkasse. Denne medtages ved ny bestilling 
sammen med den beskadigede miljøkasse. 
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Hvis renovatøren ikke medtager det farlige affald, skal dette begrundes med en information til 
borgeren i form af en meddelelse fra renovationsmedarbejderen. Grundejeren/borgeren skal 
herefter selv sørge for at bortskaffe affaldet på kommunens genbrugspladser. 

Etageejendomme og boligforeninger  
Etageejendomme og boligforeninger kan vælge mellem en ordning med miljøkasser eller en 
viceværtsordning. Det påhviler etageejendomme og boligforeninger at stille arealer til 
rådighed for central indsamling på ejendommens/foreningens arealer.  

Ejendomme tilmeldt den kommunale storskraldsordning kan bestille afhentning af 
miljøkassen efter samme regler som gældende for storskraldsordningen. 

Viceværtsordningen er en tilkaldeordning, som tømmes efter behov. Hvis etageejendomme 
og boligforeninger ikke er tilmeldt den kommunale storskraldsordning, tømmes miljøkasser 
på tilkald. 

Det besluttes i samråd med Faxe Kommune, hvordan lokal indsamling af farligt affald skal 
tilrettelægges. Med en viceværtsordning har borgere og grundejere mulighed for at aflevere 
farligt affald efter aftale med Faxe Kommune. Etageejendommen og boligforeningen skal selv 
anskaffe udstyr, opbevaringssted samt sikkerhedsudstyr. 

Gebyr for ordning for farligt affald 

Forventet gebyr for farligt affald er 101 kr. inkl. moms pr. husstand pr. år. 

Placering af farligt affald til afhentning

Placering af farligt affald ved: 

• Ejendomme ved offentlige veje, med eller uden fortov.
Placeres på egen grund ud til skellinie mod fortov eller vej.

• Ejendomme med lange indkørsler beliggende på egen grund.
Placeres på egen grund ud til skellinie mod fortov eller vej.

• Ejendomme med lange indkørsler, hvor færdsel sker over anden mands grund.
Borgere og grundejere kan kontakte Faxe Forsyning for aftale om placering, såfremt det ikke
er muligt at placere i skellinie mod fortov eller vej.
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• Ejendomme med adgang ad private fællesveje.  
Såfremt der er køreadgang og vende mulighed for storskraldsbilen, placeres farligt affald i 
skellinie mod fortov eller vej.  
 
Såfremt der ikke er køreadgang eller vendemulighed for storskraldsbilen, kan borgere og 
grundejere kontakte Faxe Forsyning for aftale om placering.  
 
• Samlede bebyggelser, fx etagebebyggelser, rækkehusbebyggelser og boligselskaber m.m. 
Borgere og grundejere kan kontakte Faxe Forsyning for aftale om placering, såfremt det ikke 
er muligt at placere i skellinie ved fortov eller vej. 
 
Borgere og grundejere kan kontakte Faxe Forsyning for aftale om placering, såfremt det ikke 
er muligt at placere i skellinie mod fortov eller vej. 


