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HITmed dit 
farlige affald 

Gladsaxe Kommune har 
i samarbejde med din 
bebyggelse en indsamling 
af farligt affald. 

Du kan aflevere dit farlige 
affald hos din vicevært. 

... det er farligt – både for dig og miljøet
Terpentin, maling og kemikalier hører til blandt 
det affald, som kan skade miljøet og os selv, når vi 
skiller os af med det. Derfor er det vigtigt, at du 
aldrig smider det ud sammen med dit andet affald, 
eller hælder det i kloakken. Når du afleverer dit 
farlige affald til specialbehandling, så bliver det 
sendt til destruktion på forskellige behandlingsan-

læg, alt efter hvilken form for farligt affald det er. 
Det farlige affald destrueres under kontrollerede 
forhold, så det skader miljøet mindst muligt.

Husk at medicinrester, kanyler og kviksølvtermo-
metre også er farligt affald, men kun kan afleveres 
på apoteket.

Eksempler på produkter der skal afleveres som farligt affald
Listen er eksempler på farligt affald og er ikke fyldestgørende
Acetone
Afkalkningsmidler
Afsyringsmiddel  
(for eksempel kaustisk soda)
Akkumulatorer

Baser
Batterier
Bekæmpelsesmidler
Benzin
Bilakkumulatorer
Blegemidler  
(for eksempel klor)
Bilvoks
Bums
Bådvedligeholdelsesmidler

Cellulosefortynder

Denatureret sprit
Desinfektionsmidler

Eddikesyre

Fikservæsker
Fluemidler*
Film (sort/hvid)
Fortynder

Fotopapir
Fremkaldervæske
Frostvæsker
Fugemasse

Glykol
Gulvpolish
Gødningsmidler

Havegødning
Hobbykemikalier
Hårfarve og blegemidler 

Insektmidler (mod myg, 
myrer, fluer og lignende) *

Kondensatorer fra lysrørs
armaturer
Kviksølvlamper
Kviksølvtermometre
Kølervæske

Lak (og lakfjerner)
Lampeolie
Lavenergipærer
Lightergas
Lim
Linolie

Loddevand
Lysstofrør
Låsespray *

Maling (og malingfjerner)
Mikrofilm
Mosmidler *
Motorrens
Muldvarpegift *
Musegift *
Myggebalsam og lignende
Myregift *
Møbelolie
Møbelpolish

Natronlud
Negativer (foto)
Neglelak og neglelakfjerner

Olie
Oliefiltre
Ovnrens

Petroleum
Pletfjerner
Potteplantegødning
Printerpatroner
Propylalkohol

Rensebenzin
Rottegift *
Rustfjerner

Salmiakspiritus
Salpetersyre
Saltsyre
Smøreolie
Spartelfarver
Spildolie
Spraydåser (aerosoldåser)
Sprinklervæske
Sprit
Stoftrykfarver og kemikalier
Svampebekæmpelses 
midler *
Svovlsyre

Tekstilimprægneringsmidler
Terpentin
Tetraklorkulstof
Tonerfarve
Trichlorethylen
Træbeskyttelsesmidler *
Træsprit
Tændmidler

Ukrudtsmidler *

* Affald, der er så skadeligt for miljøet, at den tomme emballage også skal afleveres.


