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Hvad må du lægge i MILJØKASSEN?
Husholdningsbatterier
Blæk- og printerpatroner
Elpærer
Gift til skadedyr
Kemikalierester
Lightere
Malingsrester
Olie
Plantegift
Spraydåser
Neglelak og neglelakfjerner
Småt elektronikaffald
(fx cykellygter, eltandbørster og mobiltelefoner)
OBS: Emballager med faresymboler skal altid i miljøkassen, også
selvom de er tomme.
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Sådan bruger du
MILJØKASSEN:
Kassen må højest veje 4 kg - inklusiv
kasse.
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 hver sin klare pose på maks. 4 liter.
Batterier for sig, elpærer for sig. Husk at slå knude på posen.
Skru låget fast på flasker, dunke og bøtter, og stil dem op i kassen.
Stort farligt affald. Hvis du har farligt affald som er større end miljøkassen
eller som vejer mere end 4 kg, skal dette på genbrugspladsen.
Låget på miljøkassen skal være lukket.
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Når miljøkassen
skal AFHENTES:
Skriv din adresse på mærkaten på
låget af miljøkassen. Skriv tydeligt og
brug kuglepen. Kassen bliver kun taget
med, hvis der er skrevet adresse på.
Bestil afhentning. Du har mulighed for
at få hentet miljøkassen hver 14. dag.
For at få afhentet kassen skal du lave en
bestilling på www.naestved-affald.dk
under 'Min side'.

Miljøkassen
skal stå ud
til skel på
afhentningsdagen

1. Indtast din adresse
2. Vælg "Bestil afhentning af storskrald og farligt affald"
3. Klik på den næste mulige dato
4. Find og vælg punktet "Ombyt miljøkasse" i menuen med affaldskategorier
5. Læs og accepter betingelserne for afhentning nederst på siden
6. Udfyld bestillingen med dine personlige oplysninger og godkend bestilling
Når miljøkassen skal afhentes, skal den stilles ud til skel inden kl. 7 på
afhentningsdagen og tidligst aftenen før du har bestilt afhentning.
Ansvaret for miljøkassen og dets indhold er din indtil afhentning.
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Alt sorteres i HÅNDEN
Pas på vores kollegaer, når du pakker din miljøkasse. Vær omhyggelig med
dit farlige affald og følg altid de angivet regler.
Alt i kassen sorteres efter indsamling i hånden og sendes videre til
behandling på godkendte anlæg.
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Det må du ikke lægge i
MILJØKASSEN:
Fyrværkeri og krudt
Kanyler, medicinrester og -emballage (skal afleveres på apoteket)
Våben, knive og skarpe genstande
Patroner og ammunition
Større batterier (fx bilbatterier og akkumulatorer)
Trykflasker (fx gaspatroner til grill og gasbrændere)
Radioaktivt affald
Keramik og glasskår
Selvantændelige klude

Farligt affald som ikke må komme i miljøkassen, skal i stedet afleveres på
genbrugspladsen.
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