Det må du ikke putte i
MILJØKASSEN:
• Aske

• Glasskår

SÅDAN BRUGER DU DEN NYE

MILJØKASSE

• Fyrværkeri

• Støvsugerposer

• Medicinrester

• Skarpe og spidse
genstande

• Kanyler og sprøjter
• Skalpeller

Skal INDPAKKET
i beholderen til
restaffald

Skal i beholderen
til emballage

Skal afleveres på
genbrugspladsen

Genbrugspladsen

Ammunition skal afleveres hos politiet
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Hvad må du putte i MILJØKASSEN?

Sådan bruger du
MILJØKASSEN:
• Affaldet skal være forsvarligt emballeret.
Brug original emballage. Hvis du ikke har
original emballage, så sæt et mærkat på, der
tydeligt fortæller, hvilken type affald det er.
• Læg batterier og elpærer i klare poser.
Batterier for sig, elpærer for sig.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Batterier
Blæk- og printerpatroner
Elsparepærer
Gasdåser/ -patron
Gift til skadedyr
Kemikalierester
Klude med olie og kemikalier
Lightere
Malingsrester

OBS:
Emballager med faresymboler
skal altid i miljøkassen, også
selvom de er tomme.

• Neglelak og
neglelakfjerner
• Olie
• Plantegift
• Småt elektronikaffald
(f.eks. cykellygter, eltand
børster og mobiltelefoner)
• Spraydåser
• Termometre

• Skru låget på flasker, dunke og bøtter fast,
og stil dem oprejst.
• Klude med olie eller kemikalier skal i et glas
med tætsluttende låg.
• Udfyld mærkatet på låget af miljøkassen
med navn og adresse.
• Kassen må højst veje 4 kg inklusiv kasse.
• Når miljøkassen er fuld, stiller du den på låget
af din affaldsbeholder, den dag du skal have
hentet affald.
• Stil kun kassen frem, når vi skal tage den med!

Alt sorteres i HÅNDEN

Vi vil gerne bede dig om at være meget omhyggelig, når du pakker
miljøkassen.
Alt i kassen sorteres efterfølgende i hånden af personalet på
Horsens Genbrugsplads og sendes derefter videre til behandling på
godkendte anlæg.

