
Din guide til miljøkassen

• Små batterier

• Småt elektronik

• Spraydåser
• El- og LED-pærer samt andre lyskilder

• Kemikalier

• Maling
• Olie• Plante- og insektgift

• Kosmetik og parfume

• Printerpatroner

Husk: 
• Affaldet skal være forsvarligt emballeret – helst i originalemballage

•	 Skru	låget	på	fl	asker	og	dunke

•  Batterier, småt elektronik og el-pærer skal i hver sin klare pose 

på maks. 4 liter

Affald, 
der må komme 

i miljøkassen, er fx: Miljøkassen må 

maks. veje 4 kg 

inkl. kasse

Vejnavn og husnr.:

Postnr.: Få mere info på 

affaldplus.dk/ringsted

• Bestil afhentning på affaldplus.dk/ringsted 

• Udfyld klistermærket med din adresse

• Sørg for at låget er lukket

• Stil kassen frem senest kl. 7 på afhentningsdagen

• Du kan få hentet miljøkassen hver 4. uge

Har du farligt affald, som er for stort til miljøkassen eller vejer mere end 

4 kg inkl. kasse, skal du afl evere det på genbrugspladsen.

Sådan bruger 
du miljøkassen

Enfamilieboliger



Affald, der må komme i miljøkassen, er fx:

Er du i tvivl om, hvad der må komme i miljøkassen?
Tjek vores Affalds-ABC på affaldplus.dk/ringsted-affalds-abc

Sådan bruger du miljøkassen
• Bestil afhentning på affaldplus.dk/ringsted 
• Udfyld klistermærket med din adresse
• Sørg for at låget er lukket
• Stil kassen frem senest kl. 7 på afhentningsdagen
• Du kan få hentet miljøkassen hver 4. uge fra 1. september 2022
  
Har du farligt affald, som er for stort til miljøkassen eller vejer  
mere end 4 kg inkl. kasse, skal du aflevere det på genbrugspladsen.

Opbevaring 
Du har ansvaret for miljøkassen og dens indhold, indtil vi henter den.  
Opbevar derfor gerne miljøkassen enten indendørs eller under halvtag.  
Husk altid at have den uden for børns rækkevidde.

OBS
Emballager med følgende faresymboler skal altid i miljøkassen  
– også selv om de er tomme:

Miljøkassen er til farligt affald
– og er din mulighed for at få hentet farligt affald på din bopæl

Miljøkassen må  
maks. veje 4 kg  

inkl. kasse

• Små batterier
• Småt elektronik
• Spraydåser
• El- og LED-pærer samt andre lyskilder
• Kemikalier

• Maling
• Olie
• Plante- og insektgift
• Kosmetik og parfume
• Printerpatroner

Husk
• Affaldet skal være forsvarligt emballeret – helst i originalemballage
•	 Skru	låget	på	flasker	og	dunke
•  Batterier, småt elektronik og el-pærer skal i hver sin klare pose  

på maks. 4 liter

Læs mere om affald med faremærker på affaldplus.dk/ringsted



Du er altid velkommen 
på genbrugspladsen
Har du mere affald, end der kan være i kassen?  
Så benyt genbrugspladsen – også til affald som skarpe genstande, 
fyrværkeri, trykflasker, store batterier, selvantændelige klude og 
brandnærende væsker, kanyler samt medicinrester og  
-emballage, som ikke må komme i miljøkassen. 

Du er velkommen til selv at  
aflevere	miljøkassen	
på genbrugspladsen  
og få en ny med hjem.

Få mere info på 
affaldplus.dk/ringsted Ringsted  

Genbrugsplads
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