
Brug miljøboksen  
til dit farlige affald

Hvis du mangler en miljøboks eller har yderligere  
spørgsmål om sortering og håndtering af farligt affald, 
kan du se mere på www.ikast-brande.dk/affald

Ved du, at småt elektronik – f.eks.  
mobiltelefoner, iPads, radioer o.lign. – 
indeholder sjældne metaller, som det  
er vigtigt at indsamle og genbruge. 

Brug miljøboksen til småt elektronik!  
Så hjælper du miljøet og sparer på  
ressourcerne.

Affald & Genbrug · Ikast-Brande Kommune
Selvbetjening på www.ikast-brande.dk/affald



Farligt affald skal i den røde miljøboks  
– eller afleveres på genbrugspladsen
Farligt affald skal håndteres omhyggeligt af hensyn til 
både miljø og vores sundhed. En del farligt affald kan 
genanvendes, hvis det er sorteret korrekt, mens andet må 
bortskaffes under kontrollerede forhold.

Det er vigtigt, at farligt affald ikke smides i dagreno-
vationsbeholderne. Det skader miljøet og ødelægger 
mulighederne for at genanvende dagrenovationen

Sådan får du tømt miljøboksen
Stil miljøboksen oven på din affaldsbeholder. Så tager 
skraldemanden miljøboksen med i forbindelse med den 
normal tømning af affaldsbeholderen, og du får udleveret 
en tom, rengjort miljøboks. Du kan også aflevere mil-
jøboksen på genbrugspladsen.

Skraldebilerne har kun begrænset kapacitet til miljøbokse. 
Derfor kan skraldemanden i enkelte tilfælde være nødt til 
at springe en afhentning over. Hvis det sker, skal du bare 
stille miljøboksen frem, næste gang affaldsbeholderen 
skal tømmes.

Hjælp os med at sortere og holde rent!
Du skal aflevere farligt affald i den originale emballage af 
hensyn til sikkerheden for vore medarbejdere.

Sørg for at al emballage er helt tæt. Lækkende emballage 
kan være sundhedsskadeligt for vore medarbejdere.

Farligt affald er f.eks.
• Gift – f.eks. insekt- og ukrudtsmidler
• Batterier, sparepærer og småelektronik
• Legetøj med lyd og lys
• Skrappe rengøringsmidler og ætsende væsker
• Olie og opløsningsmidler
• Maling, lak og lim
• Sprayflasker

Husk også den tomme emballage fra farligt affald.

Farligt affald – som skal afleveres på 
 genbrugspladsen – er f.eks.
• Utætte beholdere med farligt affald
• Selvantændelige klude og væsker
• Fyrværkeri og sprængstof
• Medicinrester (afleveres til apoteket)


