Slip af med dit farlige affald

BRUG MILJØBOKSEN!

Farligt affald er skadeligt for miljøet
og må ikke komme i skraldespanden.
Læg det i stedet i den røde miljøboks
– så henter vi det hjemme hos dig.

SÅDAN BRUGER DU
MILJØBOKSEN
Gør miljøet en tjeneste og brug miljøboksen til dit farlige affald. Så sikrer
vi, at affaldet ikke havner i naturen og sørger samtidig for at genanvende
værdifulde råstoffer fra fx elektronik og batterier.
1. Læs vejledningen overfor og se, hvad der må komme i miljøboksen
2. Læg det farlige affald i boksen, så snart det er kasseret
3.	Når den er fyldt, bestiller du afhentning på assensforsyning.dk (Muligt fra 1/1 2022)
Sæt den ved siden af dine affaldsbeholdere
4.	Når vi henter din fyldte miljøboks, bytter vi den til en tom

Noget affald er for
farligt til miljøboksen
Det er ikke alt farligt affald, du må komme i miljøboksen.
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Malingrester
Spraydåser
Lak og lim
Fugepatroner
Kemikalier – i tæt beholder,
mærket med indhold
Afkalkningsmiddel
Engangslightere
Termometre
Plantegift
Printerpatroner
Gasdåser
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Mobiltelefoner
Tablets
Alarmer
Elektrisk legetøj

• El-værktøj
• Små el-apparater
• Kameraer

• Kanyler og medicinrester skal afleveres på apoteket
• Ammunition skal afleveres til politiet
• Fyrværkeri skal afleveres på genbrugsstationen
• Selvantændelige klude skal afleveres på genbrugspladsen
Er du i tvivl, så ring til os på 6344 9000 eller
find information på assensforsyning.dk

• Alle former for batterier i klar plastpose
Bilbatterier afleveres på genbrugspladsen
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Elpærer
Sparepærer
Halogenpærer
Tændspoler til lysstofrør

TÆNK PÅ OS, NÅR DU 
PAKKER MILJØBOKSEN
Vi sorterer alt indholdet i din miljøboks med hænderne, så tænk på,
hvordan du pakker boksen.
• Ingen spidse og skarpe genstande i beholderen
• Luk flasker og bøtter forsvarligt, så væsken ikke siver ud
• Sæt mærkat på kemikalierester, som ikke er i original emballage
• Småt affald som fx batterier skal i klare poser, så det ikke blandes sammen
• Sæt låget godt fast på boksen, så der ikke kommer regnvand i
HUSK: Miljøboksen må max veje 4 kg, når vi afhenter den.
Du kan også aflevere miljøboksen på vores genbrugspladser.

Assens Forsyning A/S
post@assensforsyning.dk
Tlf. 6344 9000

