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SMOKA, U-vej 7, 2300 København S, Tlf: 33 22 32 37, mail SMOKA@SMOKA.dk.  
Åbningstider: Mandag-torsdag: 7-15, Fredag: 7-14.30 

 



Emballeret og uemballeret farligt affald   
 

SMOKA hjælper med alle opgaver ved håndtering og bortskaffelse af emballeret og 
uemballeret farligt affald.  
 
Farligt affald er affaldstyper, som kan udgøre en brand-, sundheds- og miljøfare også kaldet 
olie- og kemikalieaffald.  
 
Eksempler på farligt affald 
 Olieemulsioner 
 Syrer og baser 
 Opløsningsmidler 

 Maling-, lak- og limrester 
 Bekæmpelsesmidler 
 Spraydåser 

 Batterier 
 Trykflasker 
 Lysstofrør 

 
 
 

SMOKAs service 
 

 Indgår aftaler med behandlingsanlæg 

 Vejleder affaldsproducent om 
håndtering og bortskaffelse af farligt 
affald 

 Rådgiver om hvilke typer affald der må 
komme i de forskellige emballager og vi 
vejleder om mærkning og deklarering. 

 Modtager ordrer fra virksomheder på 
afhentning og sikrer, at affaldet hentes i 
henhold til aftale 

 Udfylder deklarationer efter 
affaldsproducentens anvisning 

 
 Udfærdiger og medbringer 

deklarationer og labels til mærkning af 
affaldet 

 Udfører nedpakning, dvs. sortering, 
deklarering, pakning og mærkning af 
affaldet   

 Bortskaffer affaldet til et godkendt 
behandlingsanlæg 

 Sælger godkendt opbevarings- og 
transportmateriel 

 
 

Afhentning  
 
 
 
SMOKA afhenter emballeret og flydende affald 
(uemballeret affald).  
 
Har I har store mængder flydende farligt affald, 
kan SMOKAs slamsuger bestilles. 
 
Du kan bestille en afhentning på vores 
hjemmeside www.smoka.dk eller send os en 
mail på SMOKA@SMOKA.dk. 

 
 



Emballagetyper og mærkning 
 
Mærkning 
For til enhver tid at kunne identificere affaldet skal 
emballagen mærkes på følgende måde: 
 
 UN-nr. (hvis farligt gods) 
 Fareklasse og emballagegruppe (hvis farligt gods)  
 Faresedler (hvis farligt gods) 
 Deklarationsnummer 
 Beskrivelse af affaldet 

 
 
 
 
Emballagetyper 
 
Containere og spande til alle formål:  
 Containere 240 og 660 liter til alle formål 
 Plastspande med låg i mange størrelser 

Kasser og fade til de fleste formål: 
 Akkumulatorkasser i flere størrelser  
 Sorteringskasser i flere størrelser  
 Lyskildekasser  
 Papkasser i 250, 500 og 660 liter  
 Apotekerkasser  
 Batteri- og Miljøbokse på 21 og 42 liter  
 Fade til batterier og andre formål  
 Spændelågsfade i jern og plast i mange størrelser 

Dunke, tromler og palletanke i mange størrelser: 
 X, Y og Z-godkendt emballage  
 Tromler til olie  
 Spunstromler i flere størrelser op til 200 liter 
 Palletanke op til 1000 liter 

 
Sække, poser og tilbehør til det meste: 
 Pesticidsække i flere størrelser 
 Papir/plastsæk, 3-lags 110 liter  
 Poser og plastikstrips til de fleste emballager 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

Yderligere information om denne ordning 
Kontakt SMOKAs kundeservice på 33 22 32 37 / mail: smoka@smoka.dk 

mailto:smoka@smoka.dk


 

 


