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Det diskuteres ofte hvorvidt tomme emballager, der har indeholdt farlige stoffer eller kemiske produkter, er 

klassificerede som farligt affald.  
 

Miljøstyrelsen har anlagt en administrativ praksis, der hedder, at emballager fra pesticider altid er klassificeret som farligt 
affald, mens øvrige emballager er klassificerede som farlige, med mindre de er ”tømt” i en sådan grad, at de ikke besidder 

den/de oprindelige egenskaber. 
 

Egenskaber og eventuelt restkoncentration i ”den tomme” emballage må her tillægges betydning.  
Særligt for affald med egenskaber, for hvilke der ikke er fastsat grænseværdi bør det nøje overvejes, hvorvidt 
emballagen fortsat besidder de pågældende egenskaber, og derfor er klassificeret som farlig. Det drejer sig om 

produkter der er klassificeret med følgende egenskaber: 
 E – Eksplosiv med risikosætningerne R1,R2 og R3 

 O - Brandnærende 
 F - Meget brandfarlig  med risikosætningen R10 og R11 

 Fx - Yderst brandfarlig med R12  
 

Den svenske pendant til Miljøstyrelsen, Naturvårdsverket, råder til at betragte emballager som farligt affald, når de har 
indeholdt produkter med følgende egenskaber: 

 Tx – Meget giftig 

 T – Giftig 
 C – Ætsende med risikosætning R35 

 N - Miljøfare 
 

Dette kræver altså, at den affaldsansvarlige forholder sig til: 
 Hvilken faremærkning har produktet? 

 Hvornår er beholderen tom? 
 
Denne planche samler disse spørgsmål i et oversigtsdiagram. 
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Er emballagen tom? Ved tom forstås: 

 

Drypfri 

Mere end et minut mellem dryppene ved en temperatur > +15oC. Afløbs- og 

ventileringstid bør dog ikke være mindre end 2 timer.   

 

Penselren 

Malingsbøtter stryges med pensel. Bøtten bliver ”malet” på indersiden.  

 

Spartelren 

Pasta skrabes ud af dåsen/bøtten med en spatel som tillader udskrabning også i 

kanten mellem bunden og dåsens cylindervæg.    

 

Støvfri 

Dåsen rystes, så alle rester fjernes. 

 

Gastømt 
Spraydåsen tømt for indhold og drivgas (via mundstykke). 

 

 

 

Brandfare   

 

                          
E – Eksplosiv            Fx - Yderst brandfarlig 

 

                     
   F - Meget brandfarlig    O - Brandnærende 

 

Sundhedsfare 

 

     
  C – Ætsende, Risikosætning R34 

 

                    
  Xn – Sundhedsskadelig  Xi – Lokalirriterende 

 

Sundhedsfare  

                
    Tx - Meget giftig       T – Giftig 
 

                                                          
C – Ætsende, Risikosætning R35   Kronisk sundhedsfare 

 

Brandfare 

 
Gasser under tryk 

 

Miljøfare 

    
N - Miljøfarlig 

Produktet, der har været i emballagen, er mærket med en af nedenstående faresymboler 

Forbrændingsegnet eller 

genanvendeligt affald 

 

Kontakt Renosyd for at afklare 

om emballagen kan genanvendes 

Farligt affald  

Sendes til specialbehandling 
eller destruktion 
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JA 

JA 

NEJ JA 


