
Tag godt imod
Miljøkassen

Med din nye Miljøkasse kan du 
nemt og forsvarligt komme af med 

dit miljøfarlige affald.



Miljøkassen gør det muligt at samle og opbevare miljøfarligt affald 

og bagefter bortskaffe affaldet på en miljørigtig og forsvarlig måde.

Det må du komme i miljøkassen:

Batterier i pose
Læg batterier i miljøkassen, fordi de
kan udvikle giftig røg ved afbrændning. 
Ca. 80% af et Nikkel-Cadmium batteri 
kan genanvendes. 

Småt elektronik
Indeholder miljøskadelige stoffer i 
form af tungmetaller som kadmium 
og kviksølv – men de indeholder også 
værdifulde metaller som guld, sølv og 
kobber. Derfor er det en rigtig god idé 
at indsamle og genanvende dem – både 
for miljøet og pengepungens skyld.

Sparepærer i pose
Sparepærer indeholder kviksølv, der er 
farligt og påvirker vores nervesystem. 
Næsten alt materiale fra en sparepære 
kan genanvendes.

Kemikalier, olier og spraydåser
Indeholder stoffer, som gør dem til 
miljøfarligt affald. Nogle kan genan-
vendes, men alle skal behandles på et 
særligt anlæg. Spraydåsen med fløde-
skum, hårlak eller spraymaling står 
under tryk, og det betyder, at de kan 
eksplodere, hvis de bliver brændt af.



Emballager med disse faresymboler skal altid i miljøkassen, 
også selvom indholdet er brugt op.

Der er dog undtagelser, f.eks. engangslighteren - den er også farlig uden faresymbol. 
Noget emballage kan genbruges, hvis det bliver skyllet grundigt. Det er for eksempel 
opvaskemiddel og nogle rengøringsmidler.

Faresymbolerne trådte i kraft i 2016. Du vil derfor stadig kunne se de 
gamle faresymboler, som er på orange baggrund med sort billede.

Faresymboler:

Eks.

 Vidste du … 
… at der i 200 mobiltelefoner er nok guld til at lave en guldring. Kan du 
bedre lide ringe af sølv, skal du kun bruge fire mobiltelefoner.

... at en gennemsnitlig dansk husholdning bruger 1,4 kg batterier om året – 
og bliver de alle afleveret til genbrug, får vi næsten et helt kilo råstoffer, vi 
kan bruge igen.

... at sparepærer er gode for miljøet, mens de virker; men miljøfarligt 
affald, der ikke må komme i skraldespanden, når de ikke længere lyser.

... at vi indsamler de tomme spraydåser som farligt affald, så de kan blive 
tømt under forsvarlige forhold – og metallet fra dåsen kan blive brugt igen.

OBS! Medicin og kanyler må IKKE kommes i miljøkassen, 
men skal afleveres på Apoteket!



Eksempler på farligt affald:
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A 
Acetone
Affedtningsvæske
Afløbsrens
Algefjerner
Ammoniak
Afkalkningsmidler

B
Batterier: alle typer
Benzin
Blegemidler
Brintoverilte
Bremsevæske
Brasso

C
Cement
Chlortabs
Citronsyre

D
Diesel
Dinitrol (rustbeskyt-
ter)

E
Elsparepærer
Eddikesyre
Epoxy

F
Fernis
Frostvæske
Fortynder
Fugeskum
Friturefedt/olie 

G
Gift: alle typer
Gødning alle typer
Grundrens

H
Hundeshampoo
Husholdningssprit
Hærder
Håndrens
Hårlak

I
Imprægneringsvæsker
Isfjerner
Insektmidler

J
Jernvitriol
Jod

K
Kalk
Kalkfjerner
Karburatorsprit
Klorin
Kontaktlim
Kviksølv 
Kviksølvtermometer
Kølervæske

L
Lavenergipærer
Limrester
Lysstofrør
Lakfjerner
Lampeolie

Lightere
Linolie
Lud 

M
Malingsrester: alle 
typer
Motorolie: alle typer
Myresyre
Musegift

O
Olieaffald
Olie- & brændstof-
filtre
Opløsningsmidler
Ovnrens

P
Petroleum
Poleringsmidler
Pulvermaling
Pletfjerner

R
Rengøringsmidler
Rensevæsker
Rensebenzin
Rodalon
Round Up

S
Salmiakspiritus
Saltsyre
Salpetersyre
Smørefedt
Spraydåser: alle typer

Sprit
Sprøjtemidler
Svovlsyre
Sølvnitrat

T
Tapet afbløder
Terpentin
Tjære
Toner
Trykflasker
Tændvæske
Tøsejod

U
Ukrudtsmidler

V
Vaskepulver
Vinylrens

W
Wiener kalk

Æ
Æter
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