Farligt avfall och el-avfall från hushållet
Mängden farligt avfall och el-avfall som uppkommer i ett hushåll under ett år är
generellt inte så stor men om vi lägger samman mängden från alla hushåll så
blir den betydande. När du sorterar ut det farliga avfallet från resterande
hushållsavfall förhindrar du att hälsoskadliga och miljöfarliga ämnen hamnar i
miljön. Här nedan presenteras de vanligaste avfallsslagen som uppkommer i
ett hushåll och som klassas som farligt avfall respektive el-avfall.

Rengöringsmedel
- Består ofta av en blandning av olika kemikalier.
- Blanda inte olika rengöringsmedel, de kan reagera med varandra!
- Innan inlämning - skriv vad den innehåller om etikett saknas.

Batterier
- Många varianter finns: engångs/uppladdningsbara, alkaliska/bly etc.
- Lösa batterier lämnas i batteriholkarna på våra återvinningsstationer.
- Inbyggda batterier sorterar du som el-avfall.
- Bilbatterier kan du lämna du på Östby Miljöstation.

Färg och lösningsmedel
- Består av en blandning av lösningsmedel, pigment och tillsatser.
- Samtliga färgrester sorteras som farligt avfall.
- Penseltvätt samlas i större plastdunk och märks innan inlämning.
- Penslar, rollers och tråg får läggas i hushållssoporna.

El-avfall
- Alla föremål som drivs med batterier eller el.
- Kan innehålla tungmetaller och flamskyddsmedel.
- Skall sorters ut som fraktionen el-avfall.
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Lågenergilampor
- Ersätter glödlamporna.
- Innehåller kvicksilver så dessa bör hanteras varsamt.
- Sorteras som ljuskällor tillsammans med glödlampor.

Bekämpningsmedel
- Många gamla bekämpningsmedel är förbjudna idag.
- Var försiktig om du handskas med burkar/säckar med okänt innehåll.
- Om du vet vad förpackningen innehåller - märk den innan inlämning,
skriv annars ”okänt innehåll”.
- Är förpackningen kladdig etc. lägg den i en plastpåse.

Läkemedel
- Läkemedel är kemikalier som i liten dos har stor effekt.
- Får ej spolas ner i avloppet, risk att bakterier blir motståndskraftiga
alt. att det stör de naturliga processerna i t.ex. avloppsreningsverk.
- Läkemedel lämnas till Apoteket.

Diverse
- ”Diverse-gruppen” är stor t.ex. sminkprodukter, lim, sprayburkar etc.
- Lämna in på din miljöstation/återvinningscentral.

Ditt farliga avfall och el-avfall lämnar du in på:
- Östby återvinningscentral, våra öppettider hittar du på hemsidorna
www.saffle.se alt. www.amal.se.
- Till någon av de insamlingskampanjer som anordnas under året.

Din insats är viktig för att avgifta soppåsen!
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