Undgå forurening med kviksølv fra lyskilder:

Brug pæren –
også når den er gået
SPAREPÆRER OG LYSSTOFRØR INDEHOLDER KVIKSØLV.
De skal indsamles korrekt for at undgå udledning af kviksølvet. Desværre ender mange tons brugte
sparepærer hvert år i den almindelige skraldespand. Det er et problem i mange etageejendomme.
Medarbejdere inden for ejendomsdrift og affaldshåndtering spiller en vigtig rolle for at få affaldssorteringen til at fungere godt. Informationen på de følgende sider kan være med til at undgå, at kviksølvet fra brugte sparepærer og lysstofrør ender som forurening til skade for mennesker og miljø.

Læs desuden mere om sparepærer og kviksølv
på mst.dk/paeredygtig
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1. Vælg LED
Hvis du erstatter sparepærerne med LED-pærer, undgår du kviksølv. Desuden er der en lang
række fordele ved at vælge LED-pærer til ejendommen:
• LED-pærer bruger mindre strøm end sparepærer, hvilket sparer penge
på elregningen.
• LED-pærer har en meget lang levetid – 10-25 år – hvilket betyder, at de skal udskiftes
meget sjældent.
• LED-pærer fungerer godt i trappeopgange, kældre og loftrum, da de kan holde til mange
tænd/sluk og tænder uden forsinkelse – modsat mange lysstofrør og sparepærer.
• LED-pærer er ikke temperaturfølsomme, så de kan uden problemer bruges både udendørs og i kolde kældre.

2. Gør det tydeligt for beboerne, hvor de brugte sparepærer skal afleveres
Når beboerne står med affaldet i hånden, er de motiverede for at komme af med det på den rigtige måde.
Samtidig er der en stor risiko for, at beboerne gør det forkert, hvis det er vanskeligt at finde ud af. Sørg
for, at det er nemt for beboerne at se, hvor de skal aflevere deres brugte sparepærer:
• Lav synlig og tydelig skiltning af, hvor affaldet skal afleveres.
• Lad det klart fremgå, hvor beboerne gerne må aflevere sparepærer – og evt.
hvor de ikke må.

3. Sæt en boks frem til brugte sparepærer og lysstofrør
At sætte en særlig boks frem viser, at det er en affaldstype, som beboerne skal huske at sortere
fra det øvrige affald. Sørg for, at lyskilderne kan afleveres i hel tilstand for at undgå glasskår og
frigivelse af kviksølv.
Sæt boksen det rette sted, så den bliver brugt:
• Stil boksen et sted, hvor beboerne jævnligt kommer forbi, så de lærer boksen
at kende.
• Stil boksen, så den er let at få øje på.
• Stil boksen, så den er let at komme til for beboerne.
• Boksen skal være placeret, så børn ikke har adgang til sparepærerne.
• Boksen skal være tilgængelig hele døgnet for at undgå, at affaldet bliver efterladt et
tilfældigt sted.
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4. Hold beboerne informerede
Hold beboerne orienterede om ejendommens regler for, hvordan de skal sortere affald. Hold dem
også orienterede om, hvordan det går. Fortæl, hvis affaldssorteringen er en succes – f.eks. ved at
fortælle hvor mange sparepærer, der er indsamlet på en måned eller lignende. Meld det også ud,
hvis der forekommer mange fejlsorteringer.
Det er oplagt at tage affaldssortering op på den årlige generalforsamling eller ved andre fællesarrangementer for beboerne i ejendommen. Her er der mulighed for at høre, hvornår beboerne er
i tvivl om affaldssortering, og i fællesskab kan I nå frem til, hvordan affaldssorteringen kan blive
endnu bedre, og eventuelle problemer kan blive løst.

5. Vær vedholdende og konsekvent
Det er en misforståelse, at det er lige meget, om man sorterer sit affald, når det kun drejer sig om
små mængder på et år. Der er kun en lille mængde kviksølv i hver sparepære, men kviksølv er giftigt selv i meget små mængder. På samme måde kan små stykker plast i papiraffaldet eller metal i
glasaffaldet betyde, at materialerne ikke kan genanvendes.
Vær derfor konsekvent i dialogen med beboerne om, at det ikke er et spørgsmål om store eller små
stykker affald, men derimod et spørgsmål om rigtig og forkert sortering. Prøv at undgå al forkert
affaldshåndtering.

6. Alle elpærer kan genanvendes
Alle elpærer indeholder glas og metal, som kan genanvendes. Hvis de ikke sorteres fra, bliver de
kørt til forbrænding. Det er særligt problematisk for sparepærer og lysstofrør, som indeholder
kviksølv og derfor skal på deponi. LED-pærer indeholder værdifulde metaller, som kan genanvendes.
Det kan være svært at se forskel på forskellige typer elpærer. Der er sparepærer, LED-pærer og
halogenpærer, som ligner de glødepærer, som var almindelige før i tiden.
Hvis du kommer i tvivl, kan du altid aflevere alle slags elpærer sammen med sparepærer. Så bliver
de genanvendt. Men smid aldrig lyskilder i glas- eller metalcontaineren.
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7. Få bestyrelsen til at engagere sig
Det er en god ide at tage affaldssortering op med bestyrelsen eller boligselskabet. Dels kan der
være ting, som de skal give grønt lys til. Dels kan de være med til at fortælle beboerne om reglerne
og slå fast for over alle, at det er vigtigt at håndtere brugte sparepærer og lysstofrør korrekt.
Brug evt. dette materiale som inspiration til, hvad I kan gøre.

8. Find redskaber og inspiration og hjælp på mst.dk/paeredygtig
På mst.dk/paeredygtig finder du:
• Information om forskelle på elpærer og fordele ved LED-pærer.
• Et skilt, der kan bruges til at vise, hvor brugte sparepærer skal afleveres.
• Et opslag, der kan hænges op i opgangen, med en opfordring til beboerne om at sortere
deres sparepærer korrekt.
• Information om, hvordan lyskilder genanvendes til nye produkter, når de
affaldsorteres rigtigt.

9. Del de gode ideer
Del dine egne gode ideer med dine kollegaer. Hør, hvilke metoder, som har virket godt for dem.
Der findes en lang række forskellige metoder til affaldssortering i etageejendomme, så der vil også
være en metode, som passer godt til din ejendom.
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Sæt fart på indsamlingen af sparepærer
og vind en dag i Tivoli for hele familien!
Har du en ide, som kan forbedre indsamlingen af brugte sparepærer i
etageejendomme? Så kan du hjælpe andre – og vinde en uforglemmelig
dag i Danmarks sjoveste have med alt betalt for fem personer.
Hvordan sørger du for, at alle brugte sparepærer indsamles i din ejendom? Var det et bestemt opslag i
opgangene skrevet af bestyrelsen? Var løsningen at stille indsamlingskasser i cykelkældrene? Var det
ordlyden på et nyt skilt? Det kan gøres på mange måder – vi vil gerne høre, hvad der virker hos jer.
Det er ikke vigtigt, om ideen er gammel eller ny. Det vigtige er, at den har gjort en positiv forskel og
været med til at forhindre, at sparepærer ender i den forkerte skraldespand.
Send din ide senest d. 1. oktober 2015 til kemikalier@mst.dk.
Mærk mailen “affaldssortering af sparepærer”.

Vi trækker lod blandt de indsendte ideer om en tur i Tivoli med familie eller venner.
Præmien dækker transport, billet og turpas til Tivoli samt gavekort til mad og drikke for op til fem personer.
Præmien skal indløses i oktober, hvor Tivoli traditionen tro fejrer Halloween.
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Modtag gratis
indsamlingskasse
til sparepærer
i ejendommen!
Lyskildebranchens WEEE Forening (LWF) tilbyder i samarbejde med Miljøstyrelsen, at ejendomsfunktionærer og bestyrelser i boligselskaber kan modtage en indsamlingskasse til sparepærer og andre
lyskilder. Kassen er fremstillet af pap og er beregnet til indendørs brug, fx på kontoret eller i kælderen.
Det er gratis at modtage indsamlingskassen, som uddeles efter først til
mølle-princippet fra februar 2015, og så længe lager haves.
Kontakt LWF på info@lwf.nu, og bestil indsamlingskassen til din ejendom.
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BRUG

ENERGI OG ØKONOMI

Materialer

EFTER BRUG

FRI FOR
KVIKSØLV

God til opgang med mange
tænd/sluk.
Tåler vibrationer.
Tænder straks.

Energibesparelse i forhold til
glødepære: 80 %
Levetid: 10-25 år.

Primært glas og metal, men
også elektronik med værdifulde sjældne metaller.

85 % af LED-pæren kan genanvendes. Den skal typisk afleveres på genbrugsstationen eller via kommunens andre indsamlingsordninger (fx elektronikaffald, miljøboks, miljøskab, miljøbil eller “pose-på-låg”-ordning).

JA

Uegnet til spotbelysning.
Temperaturfølsom og derfor
mindre egnet til brug udendørs.
Mindre egnet til mange tænd/
sluk.
Tænder ofte med forsinkelse.

Energibesparelse i forhold til
glødepære: 75 %
Levetid: 6-10 år.

Primært glas og metal, men
også kviksølv. Kviksølv kan bl.a.
skade hjernen og nervesystemet.

Kviksølvet skal fjernes i beskyttede anlæg for ikke at være til fare. Over 90
% af sparepæren kan genanvendes. Den skal afleveres på genbrugsstationen eller via kommunens indsamlingsordning for farligt affald (fx miljøboks, miljøskab, eller miljøbil).

Temperaturfølsom og derfor
mindre egnet til brug udendørs.
Tænder med forsinkelse.
Armaturer kan omstilles til
LED-lysstofrør med samme
fordele som LED-pærer.

Energibesparelse i forhold til
glødepære: 75 %
Levetid: 10-20 år.

Primært glas og metal, men
også kviksølv. Kviksølv kan bl.a.
skade hjernen og nervesystemet.

Kviksølvet skal fjernes i beskyttede anlæg for ikke at være til fare. Over
90 % af lysstofrøret kan genanvendes. Det skal afleveres på genbrugsstationen eller via kommunens indsamlingsordning for farligt affald (fx miljøboks, miljøskab, eller miljøbil).

Bliver meget varme.
Nogle typer halogenpærer
udfases de kommende år.

Højt strømforbrug.
Energibesparelse i forhold til
glødepære: 20 %
Levetid: Ca. 2 år.

Primært glas og metal.

Halogenpærer kan afleveres sammen med sparepærer eller LED-pærer.
Så bliver glas og metal genanvendt. I nogle kommuner kan den lægges i
dagrenovationen, hvis den er forsvarligt pakket ind. Smid aldrig halogenpærer i glas- eller metalcontaineren.

Almindelige glødepærer blev
udfaset i 2012.

Højt strømforbrug.
Levetid: Ca. 1 år.

Primært glas og metal.

Glødepærer kan afleveres sammen med sparepærer eller LED-pærer.
Så bliver glas og metal genanvendt. I nogle kommuner kan den lægges i
dagrenovationen, hvis den er forsvarligt pakket ind. Smid aldrig glødepærer i glas- eller metalcontaineren.
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Kilder: Energistyrelsen og Lyskildebranchens WEEE Forening.

Få mere information på mst.dk/paeredygtig
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JA
TAK!
Her kan du aflevere:
Sparepærer
Lysstofrør
LED-pærer
Andre pærer
Andre lyskilder kan afleveres:

Knus ikke pærer og lysstofrør, da glasskår og kviksølv kan være til fare.
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Brug pæren –
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Sparepærer indeholder kviksølv, som er farligt for mennesker og miljø!
Brugte sparepærer skal derfor altid afleveres separat til genanvendelse.
Så hjælper du med at sikre, at kviksølv ikke spredes til miljø, mennesker og dyr.
Aflever derfor altid dine sparepærer til genanvendelse!
Her kan du aflevere dine brugte sparepærer og brugte lysstofrør:

Læs mere om kviksølv og sparepærer på
mst.dk/paeredygtig
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