Farligt avfall
och el-avfall
Så hanterar du det.

Lämna in ditt farliga avfall
så bidrar du till en bättre miljö!
Den här broschyren handlar om hushållens farliga avfall och el-avfall.
Sådant som kan skada vår miljö om det hamnar på fel ställe. Här får du reda
på vad som räknas dit och hur du ska hantera ditt avfall på ett säkert sätt.
Det är av största vikt att allt farligt avfall och el-avfall verkligen sorteras ut
och att det är lätt för dig att bli av med.

Exempel på farligt avfall

Exempel på el-avfall

Som farligt avfall räknas produkter som
har en eller flera farliga egenskaper och
som är farliga för människor och miljö.

El-avfall är alla typer av kasserade
elektriska och elektroniska produkter
som drivs med elektricitet från sladd
eller batteri.

• Bekämpningsmedel
• Frätande ämnen
• Färg-, lim- och lackrester
• Kvicksilvertermometrar
• Lösningsmedel, t ex thinner, lacknafta,
penseltvätt, bensin och aceton
• Rengöringsmedel, t ex klorin,
ugnsrengöringsmedel och silverputs
• Spillolja
• Sprayburkar (oavsett innehåll)
• Allt som har ett eller flera varningsmärken,
exempel nedan, på förpackningen

Giftig

Frätande

Skadlig

Hälsofarlig

• Batteridrivna spel och leksaker
• Eldrivna hushållsmaskiner:
brödrostar, el-vispar, hårtorkar, rakapparater,
el-tandborstar och strykjärn
• Elektriska handverktyg, t ex borrmaskiner
• Glöd- och lågenergilampor
• Kameror och fotoutrustning
• Klockor (nät- eller batteridrivna)
• Telefoner, telefonsvarare, modem
• Video, DVD-spelare, stereo, radio, TV-spel

Miljöfarlig

Explosiv

Oxiderande

Brandfarlig

Gas under tryck

Här kan du lämna farligt avfall,
el-avfall och småbatterier
Skå Återvinningscentral

Miljöboxen

Vid återvinningscentralen finns ett speciellt hus för farligt
avfall. Där kan du sortera avfallet i olika kategorier.
Där finns också behållare för olika typer av el-avfall och
batterier. Är du osäker, fråga personalen.

Alla villahushåll har fått en miljöbox att lägga
farligt avfall, mindre el-avfall och småbatterier i.
Har du ingen box så kontakta kundtjänst så kör
vi ut en till dig. I avgiften för avfallshantering ingår
en tömning per månad av miljöboxen.

Måndag: Stängt
Tisdag, onsdag och torsdag: 14.00-20.00
Fredag: 13.00-18.00
Lördag: 09.00-15.00
Söndag: 10.00-15.00

• Miljöboxen är utrustad med ett tättslutande lock
vilket gör det möjligt för dig att förvara farligt
avfall på ett betryggande sätt.
• Ställ miljöboxen på ett speciellt ställe hemma
så att du lätt kan använda den.
• Kommunens entreprenör tömmer miljöboxar
på onsdagar enligt schema. Läs mer om
områdesindelningen under ”Miljöbox” på hemsidan.
• Du ansvarar själv för rengöring av boxen.
• Miljöboxen tillhör Ekerö kommun och hör till
fastigheten och ska därför lämnas kvar vid flytt.
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Stort el-avfall
Stort el-avfall som t.ex. tvätt- och diskmaskiner,
torkskåp, spisar, kyl-/frysskåp och TV-apparater
lämnas vid Skå Återvinningscentral.
Hämtning hemma kan beställas mot avgift.

Batteriholkar
Småbatterier kan lämnas i batteriholkar som finns vid alla
återvinningsstationer och i vissa butiker.

Gör så här när du vill ha
tömning av boxen:

1

Kontakta kundtjänst:
ekeroavfall@roslagsvatten.se, 08-540 835 00
Telefontid: mån-fre 08.00-16.00.

2

Meddela vilken typ av avfall du vill lämna
och ditt telefonnummer.

3

Kundtjänst meddelar vilken dag din miljöbox
kommer tömmas.

4

Tänk på att avfallet ska ställas ut tidigast dagen
innan och senast kl. 06.00 den dag det ska
hämtas, väl synligt bredvid ditt sopkärl
eller din brevlåda.

OBS! Kontaktuppgifterna på dekalen som sitter på
boxens lock kan vara inaktuella.

Viktigt att tänka på kring farligt
avfall och el-avfall
• Förvara olika medel i varsin förpackning,
blanda dem inte!
• Vätskor och annat flytande farligt avfall ska förvaras
i tät förpackning, helst i originalförpackning.
• Använder du en annan förpackning än den
ursprungliga, eller om ursprungsetiketten är
borta, måste du skriva tydligt vad den innehåller.

• Kontrollera att förpackningarna är hela och inte läcker.
• Lägg alla batterier, glödlampor och lågenergilampor
i separata påsar så underlättas hanteringen.
Alla typer av batterier, utom bilbatterier, kan läggas
i miljöboxen.
• Miljöboxen kan du använda för att förvara små kasserade
el-prylar och farligt avfall i tills du får dem hämtade.

Tack för att
du gör en insats
för miljön genom
att sortera
ditt avfall!

För hämtning av miljöboxen eller övriga frågor
Kundservice Avfall och återvinning
ekeroavfall@roslagsvatten.se
08-540 835 00
Telefontid: måndag-fredag kl. 08.00-16.00
www.ekero.se/avfall
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