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Tag godt imod
Miljøkassen

NÅR MILJØKASSEN ER FYLDT

Du må gerne tag Miljøkassen i brug med det 
samme. 

Når Miljøkassen er fuld, kan du aflevere den i et 
særligt skab på genbrugspladserne. Her får du en 
ny, tom Miljøkasse udleveret.

NÅR MILJØKASSEN ER FYLDT

Når du har fyldt Miljøkassen med farligt affald som 
spraydåser, batterier eller kemikalierester, stiller 
du den ud sammen med din beholder til restaffald 
den dag, den bliver tømt. 

Så tager skraldemanden den fyldte Miljøkasse med 
og stiller en ny, tom kasse til dig.

EN NY − OG NEM − MÅDE AT SAMLE, OPBEVARE OG 
AFLEVERE DIT MILJØFARLIGE AFFALD
I efteråret indfører Sønderborg Kommune en helt ny affaldssortering. Miljøkassen er del af den nye 
ordning, der også betyder, at en helt ny type skraldebil vil tømme din beholder til restaffald og 
miljøstationerne i dit sommerhusområde.

De nye skaldebiler kører på el eller biogas − og de har plads til at 
indsamle de fyldte Miljøkasser. Fra 5. oktober 2020 kan du derfor 
bare stille Miljøkassen ud sammen med din beholder til restaffald 
den dag, beholderen bliver tømt. Så tager skraldemanden den 
fyldte Miljøkasse med, og stiller en ny, tom kasse til dig. 

Indtil den 5. oktober kan du ombytte den fyldte Miljøkasse til en 
tom på genbrugspladsen. 

Med Miljøkassen kan du samle og opbevare miljøfarligt affald i dit sommerhus
− og bagefter bortskaffe affaldet på en nem, miljørigtig og forsvarlig måde.

Hvis miljøfarligt affald som kemikalier, batterier, elpærer, spraydåser, maling og små 
elektroniske genstande ender sammen med dit restaffald, kan det skade miljøet. 
Når du i stedet afleverer dit miljøfarlige affald i Miljøkassen, sørger vi for, det bliver 
håndteret korrekt − og på den måde bliver en lang række vigtige råstoffer genanvendt.

SÅDAN BRUGER DU MILJØKASSEN:

FØR 5. OKTOBER 2020 EFTER 5. OKTOBER 2020



HAZARDOUS WASTE

SPRAY CANS

BATTERIES

PAINTS

ENERGY-EFFECIENT BULBS

SMALL ELECTRONICS

SONDERMÜLL

SPRAYDOSEN

ALTBATTERIEN

FARBEN

ENERGIESPARLAMPEN

ELEKTRO KLEINGERÄTE
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