
Information om 

DEN RØDE KASSE

Alle husstande i Odense Kommune tilbydes en rød kasse til 
opbevaring og transport af farligt affald og småt elektronik.

I denne folder kan du læse, hvad du må lægge i den røde kasse.

 



Eksempler på småt elektronik

• Mobiltelefoner, tablets  
og laptops

• Legetøj med elektronik
• Opladere, kabler og ledninger
• Mindre husholdningsapparater
• Lomme- og cykellygter
• Elektrisk værktøj

Ting, der ikke sorteres som 
småt elektronik

• Stort elektronik over 50 cm  
(genbrugsstation)

HVAD ER FARLIGT AFFALD?

Farligt affald er alle typer affald, som er 
skadelige for mennesker og miljøet.
På emballagen kan du som regel se, om 
der er tale om farligt affald. Kig efter 
følgende faresymboler:

HVAD ER SMÅT ELEKTRONIK?

Småt elektronik som fx mobiltelefoner, 
tablets og brødristere henter vi ved din 
husstand. 
Større ting som fx støvsugere og hvide-
varer skal afleveres på genbrugsstationen.

Eksempler på farligt affald

• Malingrester
• Alle spraydåser (også flødeskum, 

madolie og hårlak mm)
• Kemikalier (helst i original  

emballage)
• Lyskilder fx sparepærer,  

LED-pærer m.m.
• Neglelak og neglelakfjerner
• Plante- og insektgift

Ting, der ikke sorteres  
som farligt affald

• Kanyler og medicinrester (apoteket)
• Ammunition, sprængstoffer  

og våben (politiet)
• Affyret fyrværkeri (restaffald)
• Knive (genbrugsstationen)

OBS: Uaffyret fyrværkeri må ikke 
lægges i den røde kasse. Det skal 
afleveres på modtagepladsen for 
farligt affald på Snapindvej eller 
Havnegade.



SÅDAN ANVENDES DEN RØDE 
KASSE

Brug den røde kasse til spraydåser, 
acetoner, sparepærer, små elapparater 
og lign. Så har du det samlet ét sted. 
Vi beder dig følge disse retningslinjer - 
både for din og for vores medarbejderes 
sikkerhed:  

n   Sørg for, at alle flasker og beholdere 
er tæt lukkede og helst i original 
emballage (det gælder ikke for småt 
elektronik)

n   Har du ikke den originale emballage, 
så skriv på emballagen, hvad der er i.

n   Sørg for at pakke kassen, så flasker 
og beholdere ikke ødelægges under 
transport.

n   Bland aldrig væsker sammen - det 
kan i værste fald eksplodere.

n   Hæld aldrig væsker direkte ned i den 
røde kasse.

n   Monter altid låget på den røde kasse 
efter brug.

n   Den røde kasse må ikke overfyldes 
og må max veje 11 kg, ellers kan vi 
ikke tage den med.

Når den røde kasse kommer retur til os, 
bliver den tømt og sorteret i hånden af 
vores specialuddannede personale. 

AFLEVERING ELLER 
AFHENTNING

Når den røde kasse er fyldt, er der 3 
måder, du kan komme af med den på:  

1. Aflevering på en modtageplads  
Aflever kassen på én af vores modtage-
pladser for farligt affald: 
- Snapindvej 21, 5200 Odense V 
- Havnegade 102, 5000 Odense C. 
Åbningstider i hverdagene er fra kl. 8-18 
og i weekender/helligdage fra kl. 9-18. 

2. Miljøbilen på din lokale genbrugssta-
tion i weekender
Hver 6. weekend holder miljøbilen på 
din lokale genbrugsstation lørdag og 
søndag fra kl. 9-16.30. Se miljøbilens kø-
reskema på www.odenserenovation.dk/
miljobilen

Afhentning på din adresse: 
Har du ikke selv mulighed for at aflevere 
det farlige affald, kan du bestille os til at 
hente det på mit.odenserenovation.dk. 
Efter bestillingen vil du inden for et par 
dage få oplyst, hvornår vi kommer ud til 
dig. Husk at sætte den røde kasse frem 
til vej på dagen senest kl. 07.00. 



STADIG I TVIVL?

Brug sorteringsguiden på vores hjemmeside 
www.odenserenovation.dk/sorteringsguide

Er dit affald ikke i guiden, er du velkommen til at skrive til 
kommunikation@odenserenovation.dk

Du er også velkommen til at spørge personalet i Havnega-
de og Snapindvej - de 2 genbrugsstationer, hvor man kan 
aflevere farligt affald. 

VIDSTE DU, AT:
du kan komme af med dine brugte batterier 
næste gang din skraldemand tømmer dine 
beholdere?
Læg blot dine batterier i en klar og forsvarligt 
lukket plastikpose og placer posen ovenpå 
en af dine beholdere.
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