
FARLIGT AFFALD

▪  Batterier og elpærer 
  (sparepærer, LED-pærer, mindre lysstofrør, glødepærer (lyskilder)) 

  Afleveres i de to FÆLLES BEHOLDERE.

▪  Øvrigt farligt affald 
  (kemikalier, spraydåser, printerpatroner, neglelak, småt elektronik mm.) 

   Tag en tom kasse uden navn – hver husstand skal pakke en 
separat kasse. Læs på kassen, hvordan du pakker affaldet. 
Husk at skrive navn og adresse på det klistermærke, der 
sidder på kassen.

   Kasserne må maks. veje 6 kg. Vejer de mere, vil de ikke  
blive tømt.

   Når I kan se, at alle kasser er ved at være taget i brug, 
bestiller I afhentning på gladsaxe.dk/ekstraffald

OBS: Ordningen starter 1. februar 2023.

NY ORDNING FOR 

Har du spørgsmål, så send dem på mail til: affald@gladsaxe.dk – læs mere på gladsaxe.dk/affald  Tak fordi I sorterer jeres affald
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Postnr. og by

Husk, hvis boksen er uden navn, bliver den desværre ikke hentet.

SKRIV NAVN OG ADRESSE HER

SE PAKKEVEJLEDNING PÅ SIDEN AF KASSEN

FARLIGT AFFALD

SORTERING AF FARLIGT AFFALD

JA TAK

▪  Malingrester – store malerbøtter skal  
afleveres på genbrugsstationen

▪  Spraydåser, også deodoranter og  
flødeskumsflasker (både tomme og fyldte)

▪  Kemikalier og olierester, fx eddikesyre,  
salmiakspiritus mm. – helst i original emballage 

▪  Neglelak og neglelakfjerner
▪  Bekæmpelsesmidler til skadedyr og planter 
▪  Gødning
▪  Afkalkningsmidler
▪  Printerpatroner
▪  Batterier og lyskilder fx elpærer, led-pærer mm. 

– kan også afleveres i ejendommens fælles 
beholdere til batterier og lyskilder

▪  Småt elektronik, herunder legetøj, sko,  
postkort og lign. med batterier 

▪  Termometre
▪  Tomme emballager med faresymbolet:  

Kronisk sundhedsfare

NEJ TAK

▪  Gas/trykflasker, eks. lattergas- og kulsyre-
patroner mm.  skal på genbrugsstationen

▪  Selvantændelige klude og væsker   
skal på genbrugsstationen 

▪  Fyrværkeri (ikke affyret)   
skal på genbrugsstationen

▪  Ammunition, våben og sprængstoffer   
kontakt politiet

▪  Medicinrester og kanyler i kanylebokse*  
(* kan udleveres gratis på apoteket)   
skal på apoteket

▪  Kemikalier med faresymbolet gift – skal  
altid afleveres på genbrugsstationen  
– også tomme emballager

ETAGEBOLIGER

Håndtering af andre tomme kemikalieemballager

Skyl de tomme flasker i vand og sæt streg over 
faremærket 

Sundhedsfare  
 skal til plast

Ætsende, brandfarlig  
og miljøfare  

 skal til restaffald

PLAST

RESTAFFALD

Har du spørgsmål, så send dem på mail til: affald@gladsaxe.dk – læs mere på gladsaxe.dk/affald Tak fordi du sorterer dit affald


