Farligt affald
Sådan pakker du dit farlige affald

Farligt affald til genbrugsbilen

Sådan pakker du kassen

Du kan aflevere dit farlige affald til genKassen bliver håndsorteret, derfor er det
brugsbilen. Det gør du i den røde kasse,
vigtigt, at du pakker den omhyggeligt.
som du har fået udleveret. Husk at skrive navn og adresse på klistermærket på
Når du lægger dit farlige affald i
låget af kassen.
kassen:
Aflevér den fyldte kasse til genbrugsbilen eller på genbrugsstationen, så får
du en ny retur.

Hvad er farligt affald
Farligt affald er ting fra vores hverdag,
som kan skade miljøet eller os selv, når
det ender som affald.
Produkter, der bliver til farligt affald, er
ikke nødvendigvis skadelige, når man
bruger dem. Men de kan skade natur
og mennesker, hvis vi ikke behandler
dem rigtigt.

Brug den røde kasse fordi
Kemikalier og olier kan i nogle tilfælde oparbejdes og genbruges,
mens andet bliver brændt på særlige anlæg, som sikrer en miljørigtig
forbrænding.
Batterier indeholder værdifulde
ressourcer, som ellers vil gå tabt.
Vores sundhed og miljø kan skades,
hvis batterierne havner i skraldespanden.
Sparepærer indeholder kviksølv,
som er farligt for mennesker og
vores miljø.

• Affaldet skal være forsvarligt
emballeret.
• Skru låget ordentligt på beholdere
og stil dem oprejst, så indholdet ikke
flyder ud.
• Læg de løse ting i små plastposer batterier for sig, blækpatroner for sig,
pærer for sig, osv.
• Har du ikke den originale emballage,
så sæt en mærkat på, der tydeligt
fortæller, hvilken type affald det er.
Så kan personalet se, hvordan det
skal behandles.
• Sæt låget på så små børn og
regnvand ikke kan komme i kassen.

Inden du sætter kassen frem
• Kassen må højst veje 8 kg i alt.
• Husk at skrive navn og adresse
på klistermærket på kassen. Hvis
kassen er uden navn og adresse, kan
vi desværre ikke tage den med.
• Aflever først kassen, når den er fyldt.

Farligt affald er for
eksempel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plante- og insektgifte
Kemikalierester
Spraydåser (også tomme)
Malingrester
Make-up
Neglelak
Blæk- og printerpatroner
Olie og oliefiltre (emballeret)
Klude med olie/kemikalier (gennemvæd dem med vand og læg
dem i glas med tætsluttende låg)
• Termometre med kviksølv
• Alle rester af produkter og tom
emballage med disse faremærker:

• Batterier
• Småt elektronik
• Alle slags elpærer og
små lysstofrør
Afleveres i hver sin pose.
Småt elektronik er f.eks. mobiltelefoner og småt legetøj.
Batterier er små batterier under 500
gram fra f.eks. vækkeure, fjernbetjeninger, controllers og legetøj.

Nej tak til:
• Medicinrester
(apotek)
• Kanyler
(apotek)
• Skarpe og spidse genstande
• Gasflasker
(genbrugsstation)
• Fyrværkeri
(genbrugsstation)
• Støvsugerposer, aske (restaffald)
• Glasskår (glas/metal)
• Selvantændelige klude
• Ammunition, sprængstoffer og
ulovligt fyrværkeri
(kontakt politiet på telefon 114)

Sådan afleverer du til genbrugsbilen
Genbrugsbilen kommer forbi din
adresse én gang om måneden og
henter farligt affald, plast, møbler,
hårde hvidevarer og meget andet.
Materialer til genbrugsbilen bliver
genbrugt direkte, genanvendt, forbrændt eller specialbehandlet.
Ønsker du ikke, at dine ting skal bruges af andre, skal det tydeligt fremgå, når du sætter den frem - sæt
f.eks. en seddel på.
En tommelfingerregel er, at hvis du
vender dit hus på hovedet og ryster
det, så kan du aflevere alt det, der
falder ud. Det vil sige: ingen mur- og
nagelfaste materialer og ingen byggematerialer.

• Inden kl. 7 på afhentningsdagen
skal du sætte materialerne frem
til skel.
• Vi henter på offentlig vej og
privat fællesvej.
• Hvis vejen er blind, skal der
være vendemulighed for bilen.
• Stil maks 10 enheder frem pr.
gang. Sækken skal være åben,
bortset fra plast og flamingo,
som skal lukkes.
• Se sorteringsguide og
find din afhentningsdag
på vandogaffald.dk eller
i app’en Affaldsportal.
• Man er til enhver tid forpligtet
til at orientere sig på vores
hjemmeside om gældende regler
for brug af genbrugsbilen.

Fik du ikke medtaget dine ting?
Har du sorteret korrekt?
Har du pakket det rigtigt?

Hvis vi har glemt dig, så ring til os på tlf. 6321 5515.
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