
 

 

FAKTA om farligt avfall 
 
Farligt avfall är sådant som kan vara farligt för hälsa eller miljö ifall det inte tas 
omhand på rätt sätt. De farliga ämnena kan finnas i väldigt små mängder i 
varje hushåll. Men den sammanlagda mängden från många hushåll kan göra 
stor skada om den hamnar fel. Det är därför viktigt att allt farligt avfall lämnas 
på rätt sätt. Varje gram är viktigt att ta hand om. 
 
För att kunna ta hand om det farliga avfallet på rätt sätt krävs att det inte är 
blandat med annat hushållsavfall. Ingen kan sortera det blandade avfallet i 
efterhand, det måste källsorteras. 
 
Förutom risken att sprida skadliga ämnen till miljön kan exempelvis 
tungmetaller som hamnar i förbränningsanläggningar förstöra processen och 
skada anläggningen.  
 
Allt som lämnas till kommunens insamling av farligt avfall tas emot av kunnig 
personal, som identifierar och sorterar avfallet. Tänk på deras säkerhet och se 
till att förpacka ditt farliga avfall noga och skriv på förpackningen vad den 
innehåller om etikett saknas. 
 
Det finns mycket som är extra farligt bland avfall från hushållen: 
1. Omärkta flaskor/burkar/lådor kan vara mycket farliga eftersom innehållet 
är okänt. 
2. Gamla förbjudna bekämpningsmedel. Det finns många riktigt gamla 
bekämpningsmedel kvar hos hushåll. De kommer ofta fram i samband med 
utrensning vid bostadsförsäljning eller dödsbon. 
3. Avfall som innehåller kvicksilver, exempelvis termometrar, lågenergilampor, 
lysrör, dörrklockor och knappcellsbatterier. 
4. Härdare som innehåller aminer och organiska peroxider 
5. Starka syror (till exempel 30%-ig saltsyra) och starka baser (exempelvis 
ammoniak). 
6. Kalciumkarbid (för bekämpning av sorkar). Vid kontakt med vatten bildas 
acetylen som är en mycket brandfarlig gas. 
 
De vanligaste typerna av farligt avfall och el-avfall som hamnar i soppåsen är: 
1. Sprayburkar med innehåll, till exempel färg, lim och ugnsrengöring 
2. Glödlampor  
3. Rengöringsmedel 
4. Kasserade el-produkter med batteri (el-avfall) som är så små att de utan 
svårighet får plats i soppåsen, till exempel leksaker, telefoner, rakapparater, 
eltandborstar, spelande gratulationskort och armbandsur. 
5. Småbatterier 
6. Burkar och tuber med färg, lack och lim 
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