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Kundemottak

Husholdnings opplysningsplikt

Spør om avfalls opprinnelse!

Slå en prat med kunden
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Bestefar var en gullsmed…

Gamle kjemikalier
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Cyanid holdig avfall…?
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Tips ved håndtering

Gamle, brune glassflasker særlig uten 
etikett bør ikke åpnes på et 
husholdnings mottak.

Bruk bøtter/spann med lokk som 
ekstra barriere ved emballering.

Sørg at avfall ikke forflytter seg.

Merk lokket på bøtten med hva som er 
oppi den.

Mellomlagre på et mørkt og tørt sted 
inntil videre transport.

Ta kontakt med din nedstrøm.
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Kastes dette i 
metall…?

Rustne spann med ukjent 
innhold, eller likevel med 
kjent innhold?



«Dødsbo fra 
helvete»
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