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Vejledning om plastfustager til øl 

På genbrugspladserne er I begyndt at modtage et nyt produkt – fustager af plast til øl.  

Fustagerne er pt. engangsemballage, der skal bortskaffes af brugeren, når øllet er drukket. Flere af 

fustagerne er uden faremærkning eller andre advarsler! 

Fustagerne af plast afleveres på genbrugspladsen, sandsynligvis i en af fraktionerne; Hård plast, Småt 

brændbart eller med lidt held til Farligt affald. 

 

Plastfustagers udseende 
Øl-fustager kommer fra forskellige producenter i forskellige størrelser og typer. De har sjældent etiketter og 

slet ikke faremærker på. Fustagerne er ikke UN-godkendt til transport af farligt gods.  

Der er pantmærker på plastfustagerne, da de er gjort klar til at pantsystemet tages i brug i løbet af en 2-årig 

periode (så kan vi håbe, at størstedelen forsvinder fra genbrugspladserne igen). 

 

Risikoen ved håndtering af plastfustager 
Problemet med plastfustagerne er, at de er under kraftigt tryk, når de modtages på genbrugspladserne. 

Fustagerne indeholder kuldioxid. 

Bliver plastfustager tabt eller kraftig behandlet, kan trykket udløses ved en sprængning af fustagen. 

Derudover kan trykket – og dermed risikoen for sprængning – øges når det bliver varmere i vejret. 

Ved sprængning kan fustagerne splintre, og trykket betyder, at plaststykker kan spredes. 

 

Derfor er det vigtigt, at det er genbrugspladsens personale, som håndterer fustagerne – og ikke borgerne 

på pladsen. 
 

Praktisk Håndtering – Komprimatorcontainer: 
 

3 typer af plastfustager kan bortskaffes i container med komprimator  

Type 1: Samme flaske – før og efter mødet med komprimator: 
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Type 2: Den anden flaskes møde med komprimatoren: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type 3: kan også trykkes i komprimatoren – dog har vi ikke billeder heraf: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er kun de 3 ovenstående typer, som ALFA kan anbefale at trykke i container med komprimator, da de 

er afprøvet. 

Forholdsregler 

• Det er genbrugspladsens personale, som forsigtigt placerer fustagerne i komprimatoren  

• Der må ikke være borgere i nærheden af containeren 

• Fustagerne skal stå op i komprimatoren 

• Det er af yderste vigtighed, at fustagerne omgås med stor forsigtighed  

Vi har allerede set en hændelse, hvor en fustage faldt af en vippecontainer og sprængte, da den ramte 

jorden. Det kraftige tryk betød højt brag, der forskrækkede kunder og medarbejdere. 

 

 

 



 

Alfa Specialaffald 
15-03-19 

Sidst opdateret 30-09-19 

Praktisk Håndtering – Punktering: 

 

1 type plastfustage som kan punkteres på pladsen 

Nedenstående flaske kan nemt punkteres uden brug af værktøj! 

 

 

 

 

 

 

Småt brændbart 

 

 

 

Håndtering af alle andre fustager end de ovenstående 4: 

Farligt affald 

Afleveres fustager til farligt affald, kan de bortskaffes som højtryksflasker, og dermed transporteres og 

behandles under kontrollerede forhold.  

Håndtering som farligt affald vil klart være forbundet med mindst mulig risiko. 

 

ALFAs forslag til opbevaring, håndtering og transport af fustager  

ALFA anbefaler, at plastfustager håndteres som højtryksflasker under farligt affald: 

• Stilles på en palle med pallerammer eller i bure – ligesom I gør i forvejen med andre trykflasker (se 

billede herunder) 

• Fustagerne skal stå op i et lag 

• Fustagerne skal være beskyttet mod direkte solskin.  

• Stena henter fustager som alle andre trykflasker (der er ikke krav til opmærkning med UN-nummer 

og fareseddel; UN 1013 og fareseddel 2.2) 

• Ved bestilling skal I huske at angive antal af plastfustager til afhentning i kommentarfeltet 

 

 

Der kan let prikkes hul uden risiko 


