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KÆRE VICEVÆRT / AFFALDSANSVARLIG

Dit arbejde med at hjælpe beboerne med at 
skaffe sig af med farligt affald på en forsvarlig 
måde er meget vigtigt. Vi ved af erfaring, at 
jo lettere det er for beboerne at skille sig af 
med det farlige affald, jo mindre farligt affald 
ender sammen med den almindelige dag-
renovation eller i kloakkerne via toilet eller 
afløb, hvor det kan gøre stor skade. 

Vi vil gerne gøre det endnu lettere for dig 
og beboerne at komme af med det farlige 
affald. Har du spørgsmål, som denne folder 
ikke besvarer, er du altid meget velkommen 
til at kontakte os via Nem Affaldsservice. 

Du kan også bestille gratis foldere, opslag 
m.m., som du kan bruge til at informere 
beboerne i ejendommen om hvordan det 
farlige affald skal håndteres.

↓

Din kontakt, når det gælder  
affald i Københavns Kommune:
Nem Affaldsservice via  
kk.dk/affald
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FARLIGT AFFALD ER

Farligt affald er affald, som er brandfarligt 
eller indeholder stoffer, som kan gøre særlig 
stor skade på miljøet, hvis ikke det bliver 
specialbehandlet.

HVAD ER FARLIGT AFFALD?

FARESYMBOLER
Farligt affald er ofte mærket med  faresymboler. 
Her kan du se, hvor affald med forskellige fare-
symboler skal  afleveres.

Mijøskabet 
emballage med og uden indhold

Genbrugsstation  
trykflasker og fyrværkeri

Mijøskabet 
emballage med indhold

På Københavns Kommunes Affalds-ABC kan 
man søge på produkter for at se, hvordan de 
skal afleveres som affald:
https://nemaffaldsservice.kk.dk/AffaldsABC
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SÅDAN INDSAMLER I DET FARLIGE AFFALD, 
HVIS I HAR DET NØGLEBETJENTE MILJØSKAB

Der findes flere måder at organisere 
 ind samlingen på:

1. Der kan etableres et sikkert opsamlings-
sted på ejendommen, hvor beboerne 
sætter deres farlige affald, inden det låses 
ind i miljøskabet. Det kan være i et aflåst 
affaldsrum, et vaskerum, en cykelkælder 
eller et lignende sted, hvor alle beboere 
har adgang til. En af kasserne fra miljø-
skabet kan evt. bruges på opsamlings-
stedet. Opsamlingstedet skal være util-
gængeligt for børn og uvedkommende. 

2. Der kan opsættes en nøgleboks ved 
 skabet, som beboerne får koden til.  
I nøgleboksen lægges den ene nøgle 
til miljøskabet, mens du beholder den 
anden nøgle. 

3. Faste viceværter kan modtage farligt affald 
fra beboerne i deres træffetid.
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SÅDAN OPBEVARER DU DET FARLIGE AFFALD

Små emner opbevares i plastkasserne i miljø-
skabet. Større emner placeres på hylderne 
mens lysstofrør kan stå lodret i rummet i 
siden af skabet.

Affaldet skal afleveres i tætsluttende original 
emballage eller i anden tætsluttende  beholder 
med påsat label med indhold.

Væsker må aldrig hældes sammen men skal 
forblive i hver deres beholder.

Der må ikke stå affald ovenpå miljøskabet, når  
der er bestilt tømning. Det udgør en sikker-
heds risiko for skraldemanden og  afhentes ikke.
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Modtager du nogle tomme malerbøtter af 
plast, hvor mal-koden, som er angivet på 
bøtterne, er 00-1, kan du lægge dem i den 
 almindelige restaffaldsbeholder. Miljøet 
 skades ikke, hvis de bliver brændt. 

Men husk, at det kun er tomme malerbøtter 
med mal-kode 00-1, du må lægge i dag-
renovationen. Alle andre malerbøtter skal  
du behandle som farligt affald. 

Vi fraråder kraftigt, at du opfordrer beboerne  
til selv at lægge tomme malerbøtter med mal- 
kode 00-1 i restaffaldsbeholderen –  erfaringen 
viser, at der alt for ofte kommer malerbøtter 
med farligt indhold i restaffaldet.
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GODE RÅD OM SIKKERHED

Dette afsnit gælder primært for miljøskabe 
med nøglelås, hvor du låser beboernes farli-
ge affald ind i skabet. 

Du bør bruge handsker, når du modtager det 
farlige affald. Selv om emballagen er lukket, 
kan det ikke udelukkes, at der er skadelige 
stoffer uden på flasker og beholdere. 

Før du går i gang med modtagelsen af det far-
lige affald, skal du gøre dig klart, hvor den nær-
meste håndvask er, så du kan vaske  hænder 
m.m., hvis du får kemiske stoffer på dig.

Du skal altid håndtere affaldet omhyggeligt, 
så du undgår at tabe flasker eller dunke.

Hvis du er i tvivl om risiko og sikkerhed ved 
håndtering af kemikalierne, kan du se på 
emballagens mærkning.

Du må ikke tage noget af affaldet til eget brug. 

Du kan ikke vide, om emballagen indeholder 
det, der er angivet.

Undgå brug af åben ild!
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Vores erfaringer fra indsamling af farligt affald 
viser, at der meget sjældent sker uheld. Hvis 
der sker noget, er det oftest meget små uheld.

Alligevel er det godt at vide, hvad du skal gøre, 
hvis der sker uheld. Derfor får du her nogle 
gode råd til, hvad du skal gøre:

SPILD AF MILJØFARLIG VÆSKE

Et lille spild skal du opsuge med kattegrus. 
Det er derfor en god ide at have en pose med 
kattegrus stående i det rum, hvor affaldet 
indsamles. Når den farlige væske er opsuget, 
skal kattegruset lægges i en tæt, lukket pose/ 
beholder og afleveres sammen med det farli-
ge affald. Skriv på pose/beholderen, hvad ind-
holdet er. Hvis spildet er større – mere end 
der kan suges op med kattegrus eller lignende 
– skal du tilkalde brandvæsenet på telefon 112 
og sørge for at holde uvedkommende væk.

GODT AT HAVE TÆT VED DET FARLIGE AFFALD

• Kattegrus til at suge væsker op med
• Vand/øjenskyllemiddel til skylning  

af øjnene
• Beholder med låg, der kan bruges, hvis 

noget emballage er utæt

UHELD I FORBINDELSE MED FARLIGT AFFALD
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UDSLIP AF LUFTARTER

Hvis du oplever lugt fra det indsamlede affald, 
skal du i nævnte rækkefølge:

• Sørge for udluftning 
• Undersøge, om der er emballager, der 

ikke er lukkede eller som er utætte
• Hvis det er tilfældet, skal du sørge for at 

suge den væske op, der er løbet ud, og 
tætne den utætte beholder eller placere 
den i en lukket beholder

KEMISKE VÆSKER PÅ KROPPEN

Får du kemiske væsker på kroppen, skal du 
straks skylle efter med vand, indtil du ikke 
længere mærker svie eller smerte.

Er din hud blevet beskadiget, skal du gå 
til lægen. Hvis skaden er større eller du 
er blevet ramt i øjet, skal du ringe 112.

INDÅNDING AF SKADELIGE DAMPE

• Er der risiko for, at du har indåndet skade-
lige dampe, skal du tage på skadestuen. 

• Virkningen fra nogle skadelige dampe 
kommer først 24 timer efter indånding.
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Eksempler på farligt affald

GØR-DET-SELV

• Maling

• Olie

• Butan-propan

• Polyfilla og pletforsegler

• Terpentin

• Tændvæske

• Lightergas

LYSKILDER

• Lysstofrør

• Spare- og  
LED-pærer



RENGØRING

• Flydende og spray

• WC-rens

• Sprit

• Eddikesyre

PLEJE

• Hårlak

• Barberskum

• Deodorant

• Neglelak

• Mascara
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NHvis viceværten/den affalds
ansvarlige afgiver sin post, er 
det vigtigt at en ny vicevært/ 
affaldsansvarlig udpeges og 
overtager funktionen.


