
 

 

 

 

 

Farligt affald 
 

 

Alle virksomheder har pligt til at  
aflevere og anmelde farligt affald. 
 
- også din virksomhed! 



Alt farligt affald skal anmeldes til kommunen 
Virksomheder har pligt til at udfylde og indsende et anmeldelsesskema 
omkring farligt affald til kommunen med angivelse af oplysninger om 
hvilke typer farligt affald virksomheden producerer eller med angivelse 
om, at virksomheden ikke producerer farligt affald. 
 
Anmeldelsesskemaet kan findes på www.silkeborgkommune.dk. og det 
udfyldte skema skal indsendes til Teknik- og Miljøafdelingen, Rådhuset, 
Søvej 3, 8600 Silkeborg eller til mailadressen teknisk@silkeborg.dk. 
 
Anmeldelsen er gældende indtil sammensætningen eller mængden af 
farligt affald på virksomheden ændres væsentligt. 
 

Farligt affald omfatter mere end du tror 
Farligt affald kan eksempelvis være følgende affaldstyper: 

 Affald fra tømning af olie- og benzinudskillere 

 Køle- og smøremidler 

 Akkumulatorer 

 Olieaffald (motor-, gear- og smøreolier) og oliefiltre 

 Spraydåser 

 Lysstofrør og andre lyskilder med kviksølv 

 Organiske forbindelser (opløsningsmidler, lak og maling) 

 PCB-holdigt affald 

 Småbatterier 

 Tungmetalholdigt affald 
 
Er du i tvivl om en affaldstype er defineret som farligt affald og omfattet 
af reglerne for farligt affald kan du få nærmere oplysninger hos Teknik- 
og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune. 
 
De forskellige typer farligt affald må ikke sammenblandes. 
 

Aflevering af farligt affald 
Virksomheder har pligt til at aflevere alt farligt affald til korrekt 
affaldsbehandling og skal kunne dokumentere, at det farlige affald er 
afleveret og behandlet. 
 
Virksomheden skal kontakte og indgå aftale med en transportør, en 
indsamlervirksomhed eller et modtageanlæg, der er registreret i 
affaldsregisteret, om transport og behandling af det farlige affald. Det 
farlige affald skal emballeres og opbevares således, at der ikke er risiko 
for forurening af overfladevand, jord og grundvand. Affaldsregisteret kan 
ses på www.affaldsregister.mst.dk. 
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Indberetning til affaldsdatasystemet 
Virksomheden skal være opmærksom på, i den indgåede aftale, at 
indsamlervirksomheder, modtageanlæg mfl. skal foretage indberetning af 
indsamlede og behandlede mængder farligt affald til det nationale 
affaldsdatasystem og at indberetningen skal være afsluttet senest den 
31. marts det efterfølgende år. 
 
Virksomheden kan søge egne affaldstyper og affaldsmængder i 
affaldsdatasystemet og tilsvarende har Silkeborg Kommune adgang til 
relevante data for virksomheder beliggende i kommunen til anvendelse 
ved miljøtilsyn og planlægningsmæssige opgaver m.v. 
 
Læs mere om de generelle forhold på Miljøstyrelsens hjemmeside 
www.mst.dk og se specifikke oplysninger om affaldsdatasystemet på 
www.ads.mst.dk. 
 

Aflevering af små mængder på genbrugspladsordning 
(mindre end 200 kg farligt affald pr. år) 
 
Virksomheder der er tilmeldt til genbrugspladserne 
ordning for erhverv, kan aflevere op til 200 kg 
farligt affald pr. år på genbrugspladserne.  
 
Batterier og akkumulatorer samt elektronisk og 
elektrisk udstyr er ikke inkluderet i den årlige 
vægtbegrænsning på 200 kg farligt affald. 
 
Ved aflevering af farligt affald skal 
genbrugspladsernes personale kontaktes. 
Virksomheden skal medbringe en udfyldt blanket 
for farligt affald, der skal underskrives af personalet som kvittering og 
dokumentation for aflevering af farligt affald. 
 
Blanketten kan printes fra www.silkeborgforsyning.dk. 
 
Det farlige affald skal som udgangspunkt afleveres i originale beholdere 
eller alternativt i lukkede beholdere, der er tætte og egnede til 
opbevaring og transport af det pågældende farlige affald. En beholder 
må maksimalt indeholde 20 kg eller 20 liter farligt affald og beholderen 
skal tydeligt være mærket med indholdet i beholderen. 
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Har du spørgsmål om farligt affald, anmeldelse, indberetning eller valg 

af samarbejdspartner til transport og behandling af farligt affald kan 

Teknik- og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune kontaktes på tlf. 89 70 

15 25 eller mail:  teknisk@silkeborg.dk. 

 

Har du spørgsmål til anvendelse af genbrugspladsordningen for erhverv 

kan Silkeborg Forsyning A/S, Genbrug & Affald kontaktes på tlf. 89 20 

64 00 eller mail:  mail@silkeborgforsyning.dk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Har du brug for yderligere oplysninger, er 
Du velkommen til at kontakte os eller besøge: 

 

www.silkeborgforsyning.dk 
 

Silkeborg Forsyning a/s  Tietgensvej 3  8600 Silkeborg 
Tlf. 8920 6400  mail@silkeborgforsyning.dk  
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