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Boligforeningsordning for farligt affald
Sønderborg Kommune skriver i affaldsplanen, at det farlige affald skal ud af vores skraldespand
og indsamles adskilt fra husholdningsaffaldet.
I vores hverdag kasserer vi produkter, der indeholder stoffer, som selv i små mængder kan være
skadelige for både mennesker og miljø. Derfor er det vigtigt, at affaldet bliver indsamlet og
behandlet på den rigtige måde.
ASA-kemi vil gerne gøre det nemt for beboerne i boligforeninger, ejerforeninger og lignende, at
komme af med farligt affald og småt elektronikaffald.
Derfor tilbyder vi en boligforeningsordning, hvor vi i samarbejde med den ansvarlige for farligt
affald/viceværten indsamler og afhenter beboernes farlige affald.

Samarbejdet omfatter:
ASA-kemi leverer emballage til opsamling og opbevaring.
Der skal udpeges minimum en person fra boligforeningen til at være ansvarlig for det
farlige affald. Det kan være viceværten.
Den ansvarlige for farligt affald/viceværten modtager affaldet fra beboerne og opbevarer
det, indtil ASA-kemi henter det.
ASA-kemi henter affaldet 2 eller 4 gange om året, alt efter mængden af farligt affald.
Ordningen gælder for boligforeninger, ejerforeningen og lignende, som har fælles
affaldsløsning.
ASA-kemi afholder en kort introduktion i håndteringen af affaldet for den ansvarlige for
farligt affald/viceværten.
Affaldet skal opbevares i et aflåst rum. Er der kloakafløb i rummet skal
opsamlingsmaterialet (emballagerne) stå i spildbakker.
Den ansvarlige for farligt affald/viceværten skal være til stede, når ASA-kemi henter
affaldet.

Hvad må afleveres?
Hvis affaldet er farligt for mennesker eller miljø, kan det afleveres til den ansvarlige
for farligt affald/viceværten.
Farligt affald:
Kemikalier
Kosmetik
Maling
Opløsningsmidler
Spraydåser (alle)
Rengøringsmidler

Affaldet er typisk:
Elektronikaffald:
Batterier
Elsparepærer
Lysstofrør

Opbevaring
ASA-kemi udlåner følgende standard emballager til opbevaring af det farlige affald og
elektronikaffald. Andre typer emballager kan aftales med ASA-kemi.

En rød plastkasse med låg på 42 liter (H:28,5 cm, L:56,5 cm, B:36,5 cm)

En speciel udtrækskasse, der kan rumme 60-70 lysstofrør på op til 2 meters længde

En hvid spand med låg på enten 7 eller 10 liter

Bortkomne eller defekte emballager bliver afregnet ekstra.

