NAVN
ADRESSE
POSTNR./BY

Husk navn og adresse ovenfor – ellers bliver miljøboksen ikke
hentet (lovmæssigt krav). Har du spørgsmål kan du ringe til
Kundeservice på 48 23 10 00. Skriv dit navn og adresse med
kuglepen eller sprittusch.

SE SORTERINGSGUIDE PÅ INDERSIDEN AF LÅGET

FARLIGT AFFALD

4 TRIN TIL HÅNDTERING
AF MILJØBOKSEN
1

SÅDAN ÅBNES MILJØBOKSEN

3

Miljøboksen kan være vanskelig at åbne – det er
af sikkerhedsmæssige grunde. Pres på låget med
begge håndflader og tag fat i den side, hvor du kan
få fat i flapperne. Låget kan nu nemt vippes op.

2

SÅDAN PAKKER DU
MILJØBOKSEN RIGTIGT
• Vær omhyggelig når du pakker dit farlige affald,
da det kan være skadeligt, hvis det ikke gøres
rigtigt.
• Pak affaldet i originalemballage, hvis du
stadig har det. Ellers skal du pakke det ind
i fx fryseposer eller syltetøjsglas med låg
og tydeligt skrive, hvad der er i.
• Skru låget på glasset godt fast og stil det oprejst,
så indholdet ikke løber ud eller blandes.
• Fold posen omkring affaldet og luk kassen
omhyggeligt, så børn ikke kan komme til affaldet.
• Miljøboksen må maks. veje 10 kilo.

SKRIV NAVN PÅ MILJØBOKSEN
For at leve op til lovmæssige krav skal du skrive
navn og adresse på det klistermærke, som sidder
på miljøboksen. Skriver du ikke navn og adresse
på, vil din miljøboks ikke blive hentet og tømt.

4

SÅDAN FÅR DU
HENTET MILJØBOKSEN
Når din miljøboks er fuld kan den enten afleveres
på genbrugsstationen, hvor du får udleveret en
ny eller, du kan få den byttet til en tom boks, når
vi kører storskrald i dit distrikt. Dette gør du ved
at gå ind på ”selvbetjening” på vores hjemmeside.
Under ”bestil afhentning af storskrald” er det
muligt at bestille afhentning af miljøboks.
På tømmedagen skal boksen være synlig og let
tilgængelig fx på låget af din affaldsbeholder
eller foran din hoveddør. Den kan også placeres
ude ved skel. Der bliver stillet en ny boks på
samme sted.
www.hillerodforsyning.dk/affald

Sørg for at miljøboksen er tæt på at være
fyldt før den sættes frem til afhentning

JA TAK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Batterier
Elpærer og elsparepærer
Mobiltelefoner
Legetøj med batterier
Småt elektronik, herunder postkort
med lys, lyd og batterier
Termometre
Malingrester
Kemikalier og olierester (også tom emballage)
Spraydåser (både tomme og fyldte)
Skrappe rengøringsmidler
Plantegift og gødning
Gift til skadedyr
Keramik, porcelæn og stentøj

NEJ TAK
•
•
•
•
•
•

Medicinrester skal på apotek
Kanyler skal på apotek
Trykflasker skal på genbrugsstation
Selvantændelige klude og væsker skal på genbrugsstation
Spidse og skarpe genstande skal på genbrugsstation
Fyrværkeri, der er godkendt i Danmark skal på genbrugsstation

Har du spørgsmål kan
du ringe til Kundeservice
på telefon 48 23 10 00

