
Det farliga avfallet du lämnar in förstörs eller återvinns

Nästan varje typ av farligt avfall måste tas om hand på speciellt sätt för att 
återvinnas eller förstöras under kontrollerade former. En del förbränns under 
stränga miljökrav och med omfattande rening av rökgaserna eller behandlas 
kemiskt för att ta bort avfallets farliga egenskaper. Men fortfarande finns det 
farligt avfall som det ännu inte går att göra ofarligt. Då lagras materialet för 
att få bort det från kretsloppet.
•  Färg och färgspray kan behandlas genom att man fryser ner burkarna och 

sedan separerar innehållet från förpackningarna. Metall och plast går till åter
vinning och färgresterna förbränns.

•  Lösningsmedel förstörs oftast genom förbränning. Större mängder kan 
renas och åter vinnas eller användas som energiråvara i cementindustrin. 
Även rengöringsmedel och bekämpningsmedel kan förbrännas.

•  Batterier och bilbatterier. Kadmium åter vinns. Kvicksilvret långtidsför
varas. Blyet ur bilbatterierna återanvänds i nya batterier.

• Spillolja upparbetas till eldningsolja.
•  Fotokemikalier. Silvret i fotokemikalierna kan återvinnas.
• Termometrar och barometrar. Kvicksilvret långtidslagras.
•  Glödlampor, lågenergilampor och lysrör. Metall delarna går till material

återvinning och glaset kan användas för tillverkning av glas till nya lampor 
och lysrör. Ur lysrören kan man ta tillvara lysrörspulvret för återanvänd
ning. Lågenergilampor krossas och glaset behandlas på särskilt sätt. 
Kvicksilvret långtidslagras.

Farligt avfall

Så gör du med färgrester, lösnings- och 
rengöringsmedel och annat farligt avfall.

• Om avfall inom Stockholms stad:  .......................www.stockholm.se/avfall
•  Om omhändertagande av farligt avfall: Sakab  ......................www.sakab.se
•  Om batterier: Batteriinsamlingen  .....................www.batteriinsamlingen.se
•  Om vattenrening: Stockholm Vatten  ................... www.stockholmvatten.se
•  Om kemikalier: Kemikalieinspektionen  .................................www.kemi.se
•  Om miljöfrågor i Stockholm:  

Miljöförvaltningen .............................. www.stockholm.se/miljoforvaltningen
•  Om avfall: Avfallsportalen  ................................................... www.sopor.nu
•  Om miljölagstiftning: Naturvårdsverket  .............www.naturvardsverket.se

Synpunkter och frågor om sopor och avfallshantering

Stockholms stad ansvarar för att medborgarnas hushållsavfall tas om hand på 
ett miljömässigt och ekonomiskt sätt. Kontakta oss för information om dina 
sopor!

Kontaktinformation
• Tel 08-508 465 40
• Fax 08-508 265 70
• Texttelefon 90 160
• E-post kundservice-avfall@tk.stockholm.se
• Hemsida www.stockholm.se/avfall 

Öppettider kundservice (Med reservation för ändringar) 
Måndag–torsdag 8–16.45
Fredag 8–16.15

Tänk på att…
…farligt avfall måste hanteras varsamt
… inte blanda olika medel – lämna dem var för sig
… kontrollera att förpackningarna är hela och inte läcker
… om du använder en annan förpackning än original förpackningen ska denna 

förpackning tåla kemi kalien. Märk tydligt upp vad som finns i.

Miljötips!
• Köp aldrig mer än du behöver.
• Välj vattenbaserad färg.
•  I den mån det går – välj produkter som är miljö märkta.
•  Förvara penslar i en plastpåse så torkar inte färgen mellan målningarna.
• Använd tändpapper istället för tändvätska.
• Använd uppladdningsbara batterier.
• Använd lågenergilampor som räcker längre.

Ta reda på mer!

TRAFIKKONTORET www.stockholm.se/avfall www.stockholm.se/avfallTRAFIKKONTORET
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Det här räknas som farligt avfall

Följande lämnar hushållen till kommunens insamlingssystem:
•  Färg-, lack- och limrester samt nagellack. Även burkar med intor  kad färg 
  eller med vattenlöslig färg ska lämnas in. Vattenlöslig färg är inte farligt avfall, 
 men hanteras ändå i samma system.
•  Lösningsmedel som thinner, lacknafta, pensel tvätt, bensin, terpentin, fotogen, 

T-sprit och aceton. Även t.ex. penseltvätt och lacknafta som använts för ren
göring av penslar ska lämnas in.

•  Rengöringsmedel som silverputs, kalk bort tagare, polish, golv- och ugns
rengöringsmedel, blekmedel och fläckborttagningsmedel.

•  Bekämpningsmedel som insektsspray, träskydds medel och ogräsmedel.
•  Diverse oljor som spillolja, smörjolja och motorolja.
•  Fotokemikalier som fix och framkallningsvätska.
•  Diverse kemikalier som batterisyra, ammoniak och lut.
• Aerosolspray till exempel hårspray och spraydeodorant.
•  Småbatterier och bilbatterier. Lämna in alla dina batterier. En hel del appa

rater och leksaker har inbyggda batterier och om du inte kan ta loss batteriet 
lämnar du hela apparaten till insamlingen för elavfall. Gamla bilbatterier 
lämnar du i första hand där du köper nya.

•  Kvicksilverhaltigt material såsom gamla feber termo metrar och barometrar. 
•  Glödlampor, lågenergilampor och lysrör.

Vi tar emot hushållens farliga avfall. 
Men vi behöver din hjälp!

Här kan du som privatperson lämna farligt avfall

•  Den mobila miljöstationen, en lastbil som trafikerar stadsdelarna inom 
Stockholms stad, tar emot farligt avfall och småelektronik (upp till en 
mikro vågsugns storlek). Kontakta kundservice eller besök vår hemsida för mer 
information och turlista.

•  I Stockholm finns ett antal fasta miljöstationer som tar emot hushållens 
farliga avfall. Miljö sta tionerna finns vid en del bensin stationer och på åter
vinningscentralerna, se nedan och här bredvid.

•  En del färghandlare tar emot rester av sådant de säljer. Kontakta kund service 
för information.

•  Apotek (dock ej Apoteket Shop) tar emot överblivna och gamla mediciner. 
Där kan du även få en speciell ask för kanyler. När asken är full lämnar du 
den till Apoteket igen. Observera att Apoteken ej tar emot termometrar. 
Dessa lämnas istället på miljöstationen.

•  Batterier kan antingen lämnas i de batterirör som finns i många butiker  
som säljer batterier eller i batteriboxarna vid återvinningsstationerna. 
Kanske har din fastighet insamling av batterier i grovsoprummet?

Återvinningscentraler

Stadens återvinningscentraler har miljöstationer för farligt avfall.
•  ÅVC Bromma. Linta Gårdsväg 16, Bromma.  

Öppettider*: Mån–tors 10–20 och fre–sön 9–17.
•  ÅVC Lövsta. Lövstavägen 501, Hässelby.  

Öppettider*: Mån–tors 10–20 och fre–sön 9–16.
•  ÅVC Vanadisberget. Cedersdalsgatan 7, Norrmalm (vid Sveaplan). 

Öppettider*: Mån–fre 17–21 och lör–sön 9–16.
•  ÅVC Vantör. Kvicksundsvägen 16, Högdalens industriområde. 

Öppettider*: Mån–tors 10–20 och fre–sön 9–16.
•  ÅVC Östberga. Bussens väg 2, Årstafältet. 

Öppettider*: Mån–tors 10–20 och fre–sön 9–16. 

Fasta miljöstationer*

Aspudden Shell, Hägerstensv/Kilabergsv
Farsta OKQ8, Forshagag 1–3
Hässelby Statoil, Lövstav 50
Johanneshov Preem, Arenavägen 87
Kista Shell, Danmarksg 54
Kungsholmen Preem, Norr Mälarstrand
Rinkeby OKQ8, Rinkeby Allé/Rinkebysvängen 66
Rågsved Statoil, Magelungsv/Rågsvedsv
Skarpnäck ICA, Skarpnäcks Allé 24
Skärholmen OKQ8, Ekholmsv 7
Sköndal Statoil, Nynäsv/Bogårdsv
Stureby Shell, Grycksbov 79
Södra Ängby Preem, Islandstorget
Vällingby OKQ8, Jämtlandsg 139–143

* Med reservation för ändringar. Stockholms stad arbetar kontinuer-
ligt för att utöka antalet fasta miljöstationer.

Farligt avfall på företag och arbetsplatser

Företag måste själva beställa och bekosta hämtning av sitt farliga avfall. 
Efter anmälan till länsstyrelsen kan företag själva transportera vissa begrän
sade mängder farligt avfall till godkänd behandlingsanläggning alternativt 
 godkänd mel lanlagring. I övrigt får farligt avfall endast transporteras av 
entreprenörer som har tillstånd utfärdat av länsstyrelsen. 

För mer information kontakta:

•  Kundservice, tel 08-508 465 40, www.stockholm.se/avfall.
•  Länsstyrelsen, tel 08-785 40 00, www.ab.lst.se.

Mycket av det du använder när du till exempel målar, städar, tvättar 
och fixar bilen eller sprutar mot ohyra och ogräs i trädgården blir 
farligt avfall. Farligt av fall är farligt för människa och miljö och får 
inte hamna i soppåsen eller i avloppet. Istället ska du sortera ut 
det och lämna det till kommunens insamlingssystem. Tänk på att 
en bättre miljö i många fall börjar hemma hos dig. Välj gärna miljö
märkta produkter när du köper till exempel rengöringsmedel.

Detta lämnar du istället till:
• Mediciner: Lämnas till Apoteken. OBS! Ej Apoteket Shop.
•  Ammunition: Lämnas till Polisen.
• Sprängämnen: Lämnas till Polisen.
•  Smällare och raketer: Lämnas till  återförsäljare.
•  Grovsopor: Lämnas i grovsoprum eller till återvinningscentralen.
•  Gasoltuber: Lämnas till  återförsäljare.

* Med reservation för ändringar

HAR DU FRÅGOR? Kontakta kundservice på tel: 08508 465 40, Epost: kundserviceavfall@tk.stockholm.se HAR DU FRÅGOR? Kontakta kundservice på tel: 08508 465 40, Epost: kundserviceavfall@tk.stockholm.seMer information hittar du också på www.stockholm.se/avfall


