
Af med  
bAtterierne
batterier hører ikke hjemme i skraldespanden. 
derfor: Aflevér dem nemt i en klar plastpose. 
Læg en pose på låget af affaldsbeholderen.

danskerne bruger hvert år  
ca. 100 millioner batterier.  
de skal sorteres fra og behandles 
miljømæssigt forsvarligt. 



nu kan du aflevere familiens brugte batterier på låget af din affaldsbeholder. 

det eneste, du behøver at gøre, er at samle de gamle batterier i en klar plastpose, 
binde knude på posen og anbringe posen på låget af affaldsbeholderen,  
inden beholderen tømmes. 
Så tager skraldemanden batterierne med.

nY OrdninG: batterier i klare poser

brug låget til de gamle batterier

Sortér
Sørg for at samle alle de brugte 
batterier sammen. Vælg et fast 
sted i køkkenet – så er hele 
familien hurtigere med på nye, 
gode vaner.  

brug en klar pose
batterierne lægges i en almindelig, 
klar pose. Slå en knude på posen – 
så er den klar til aflevering.

Anvend kun posen til mindre hus
holdningsbatterier – se »Korrekt 
sortering af batterier« ovenfor og 
vejledning her ved siden af.

PS: du skal selv sørge for poser. 

brug låget
dagen inden afhentning af din 
skraldesæk stiller du posen med 
batterier på låget af din affalds
beholder. Så tager skraldemanden 
batterierne med.

Så nemt er det!

Sådan gør du:

batterier er en bekvem og nødvendig del af den elektroniske hverdag. 
Og der er batterier overalt. Legetøj, humørkort, telefoner, høre
apparater og håndværktøj er blot nogle af de helt oplagte batteri
slugere. tendensen er, at batterier findes i flere og flere produkter. 

batterier forurener
det er meget vigtigt, at alle typer batterier sorteres fra og afleveres 
for sig. Selv små mængder batterier, der afleveres sammen med det 
almindelige affald, resulterer i, at kemikalier og kviksølv ender  
i naturen. det er nemt at forhindre – og her er ordningen!

forurening kan undgås

Korrekt sortering af batterier

Andre batterityper

brUG GenbrUGSPLAdSen: Har du behov for at komme af med bilbatterier, 
store genopladelige batterier fra boremaskiner eller andre typer, så skal de 
afleveres på genbrugspladsen. Her vil personalet hjælpe dig.
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nb: denne ordning gælder fra nu af!Så det er bare med at komme i gang med at sortere de forurenende batterier fra!

SOrterinGSVejLedninG

Pose på låget
Alle typer batterier, der kan 
være i en almindelig, klar pose:
•  Brunstensbatterier
•  Kviksølvbatterier
•  Alkaline
•  Nikkel/Cadmium
•  Mobiltelefonbatterier
•  Genopladelige batterier

Genbrugspladsen
Alle typer batterier 
– både små og store:
•  Alt fra listen ovenfor
•  Bilbatterier
•  Store genopladelige batterier
•  Akkumulatorer
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