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Miljøboks - Pose på låg
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SMOKA, U-vej 7, 2300 København S, Tlf: 33 22 32 37, mail SMOKA@SMOKA.dk.
Åbningstider: Mandag-torsdag: 7-15, Fredag: 7-14.30

Ordningerne for farligt affald
Nedenstående ordninger for aflevering og indsamling af farligt affald fungerer typisk i
haveboliger, det vil sige rækkehuse, parcelhuse, sommerhuse, kolonihavehuse og
fritliggende ejendomme.

Miljøboks
Borgere får udleveret en miljøboks til miljøfarligt affald.
I miljøboksen må blandt andet lægges:










Batterier
Elektronik
Energisparepærer
Kemikalie- og olierester
Legetøj med batterier
Malingsrester
Mobiltelefoner
Spraydåser
Keramik

Poser på låg
Borgerne kan lægge henholdsvis batterier og småt
elektronik i klare poser på låget af deres skraldespand.
Renovatøren tager batterierne og elektronikken med,
når de tømmer skraldespandene.
Forhandlerture
Her kan borgere aflevere deres farlige affald i en
række butikker, som har indgået aftale om at tage imod
batterier og andet farligt affald fra husstande. Det
modtagne affald har typisk relation til de varer, der
bliver solgt i butikken.

Miljøbil
Miljøbilen kører en kampagnetur rundt i kommunen.
Her kan borgerne aflevere deres farlige affald.

Interessenternes opgaver
Det gør SMOKA







Indsamler og nedpakker farligt
affald
Emballerer og deklarerer affaldet
i henhold til gældende
transportregler
Bortskaffer farligt affald til
godkendt behandlingsanlæg
Leverer årlig opgørelse over
mængder
Bistår ved udarbejdelse af
informationsmateriale til
borgerne

Det gør Kommunen






Rådgiver borgere om håndtering/
bortskaffelse af farligt affald
Tilmelder det antal boliger, der skal være
omfattet af ordningen
Står for information til borgerne om
håndtering og bortskaffelse af farligt affald
Indgår aftaler med forhandlere
Indkøber miljøbokse

Det gør Kunden



Sætter/afleverer miljøboksen på aftalt sted til
afhentning
Lægger poser på låget af skraldespanden før
tømning.

Afhentning, sortering og behandling
Afhentning og sortering af farligt affald udføres af SMOKA.







Renovatøren medtager poser på låg samt bytter fyldte
bokse ud med tomme bokse. Bokse og poser
afleveres til Vestforbrændings byttehus i Glostrup.
SMOKA afhenter miljøbokse og poser med
batterier og elektronik i Vestforbrændings byttehus.
Finsortering og pakning af affaldet foretages på
SMOKAs anlæg på Prøvestenen.
SMOKA står for finsortering og pakning på stedet af
affaldet fra forhandlerture og kampagneture i
miljøbilen. Affaldet sorteres i henhold til gældende
ADR-regler. SMOKA har afsenderansvar.
Sorteret farligt affald transporteres efterfølgende til
godkendt behandlingsanlæg (SWS, Stena, Ekokem,
Marius Pedersen).

Yderligere information om denne ordning Kontakt SMOKAs kundeservice på 33 22 32
37 / mail: smoka@smoka.dk

