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OLIKA SORTERS FARLIGT AVFALL
LAMPOR
glödlampor,
lågenergilampor och
lysrör.
Lågenergilampor och
lysrör innehåller kvicksilver. Var försiktig med
dem så att de inte går sönder, då kan kvicksilver läcka ut!
Exempel:

Lämnas på en Återvinningscentral eller
i en Elinsamlingscontainer.
SMÅBATTERIER
engångs-,
knappcells- och
laddningsbara batterier.
Batterier kan innehålla
tungmetaller som är
skadliga för människa
och miljö. Om batterierna lämnas på rätt ställe
kan de tas om hand på ett bra sätt. Då kan
man också återvinna många av metallerna och
använda dem igen.

EL- OCH
ELEKTRONIKAVFALL
Alla saker som drivs med
sladd eller batteri.
Exempel: TV-apparater,
datorer, mobiltelefoner,
mp3-spelare och tv-spel.
Tänk på att många saker har
inbyggda batterier. Då ska HELA
saken lämnas in, inte bara batteriet. Exempel är leksaker som
rör sig, lyser eller låter, spelande
gratulationskort och lysande nyckelringar.

FÄRG, LACK OCH LIM
målarfärg,
lack, skokräm, kontaktlim, lasyr och nagellack.
Många av dessa
produkter kan innehålla
ämnen som är allergiframkallande, brandfarliga och giftiga.
Exempel:

Tänk på att nagellack och nagelborttagningsmedel är farligt avfall!
Lämnas på en Återvinningscentral.

Exempel:

Lämnas på en Återvinningscentral,
i en Elinsamlingscontainer eller i en
Batteriholk.

Lämnas på en Återvinningscentral. Smått
elavfall kan lämnas i en Elinsamlingscontainer.
SPRAYBURKAR
OCH SPRAYFLASKOR
impregneringsmedel, hårspray, smörjolja, färg, raklödder och
bilvårdsprodukter.
Sprayburkar och sprayflaskor innehåller ofta
farliga ämnen. Men även om innehållet är
ofarligt eller flaskan tom kan själva behållaren
vara farlig. Den kan explodera om den utsätts
för hög värme.
Exempel:

ÖVRIGA KEMIKALIER
tändvätska,
lacknafta, parfym, spillolja, bekämpningsmedel
och rengöringsmedel.
Sådana här produkter
är ofta märkta med
en farosymbol. Vi använder vissa av dem
dagligen, men de kan ändå göra skada om
de hamnar i avloppet eller i soporna.
Exempel:

Lämnas på en Återvinningscentral.

Lämnas på en Återvinningscentral.

Vad är farligt avfall?
Farligt avfall är sådant avfall som
innehåller ämnen som kan vara skadliga för människor, djur och natur.
De farliga ämnena kan finnas i olika
produkter, som till exempel sprayburkar, lågenergilampor och småbatterier. Även om det är små mängder
kan de göra stor skada om de hamnar på fel ställe.
Vissa produkter som klassas som
farligt avfall är märkta med en så
kallad farosymbol. Den kan vara
orange med svart ram eller vit med
röd ram. Men allt farligt avfall är inte
märkt med en sådan symbol.
Är du osäker på vad du ska göra
med ditt avfall är det bättre att lämna
in det som farligt avfall än att lägga
det i soppåsen.

Därför är det viktigt!
• När du lämnar farligt avfall på rätt
sätt är du med och bidrar till en
giftfri miljö.
• Farligt avfall kan skada människor.
Till exempel kan läckande batterier
göra att du skadas allvarligt eller
blir sjuk.
• Farligt avfall kan skada djur och
natur. Kvicksilver till exempel, som
finns i lysrör och lågenergilampor,
är mycket giftigt. En tesked räcker
för att förgifta en hel sjö.
• Lagen kräver att du sorterar ut och
lämnar in farligt avfall.
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AVFALL

Vad ska jag göra med mitt avfall?
Måste det slängas?

Återbruk
JA

NEJ

Sälja eller
skänka bort

ÅTERVINNINGSCENTRAl, ÅVC. Här kan du lämna
allt ditt farliga avfall. Här kan du även lämna andra
typer av avfall, såsom gamla möbler, porslin, metallskrot med mera.
Öppettider hittar du på Vakins hemsida.

ÄR DET
FARLIGT
AVFALL?

Elavfall

Färg/Lack/Lim

Lampor

Övriga kemikalier

Batterier

Sprayburkar

VET
EJ

JA

Återvinningscentral, ÅVC

NEJ

Lampor, smått elavfall och
batterier kan lämnas i en ELIS.

Är det en tidning
eller förpackning?

Återvinningsstation, ÅVS

JA

Återvinningscentral finns på:
• Gimonäs Industriområde, Tegelbruksvägen 11,
söder om Strömpilen
• Klockarbäcken, Källarvägen 1
• Återvinningscentraler finns också i Holmsund,
Hörnefors, Sävar, Tavelsjö och Botsmark.
ELINSAMLINGSCONTAINER, ELIS
Här kan du lämna småbatterier, glödlampor,
lågenergilampor och små
elektronikprylar som till
exempel mobiltelefoner,
laddare och tv-spel. Stort elavfall (större än
20x30 cm) måste lämnas på en
Återvinningscentral.
Elinsamlingscontainer finns på:
• Ålidhems Centrum
• Tegs Centrum
• Vasaskolans parkering
• Stadshuset

Många som bor i lägenhet har behållare för
batterier och lampor samt tidningar och förpackningar i sina soprum. Då kan man lämna det
avfallet där.

NEJ

Återvinningsstation, ÅVS
Här kan du lämna tidningar och förpackningar.

Är det matavfall?

JA

NEJ

BATTERIHOLK finns i många soprum
och vid alla Återvinningsstationer.

Bruna kärlet

Gröna kärlet

JA

Vad händer med det farliga avfallet?
När det farliga avfallet lämnats in tas det om hand
på ett säkert sätt. Det sorteras och transporteras till
olika behandlingsanläggningar.

Sortering

Är det brännbart?

NEJ

Får det plats i
gröna kärlet?

JA

Återvinningscentral, ÅVC

NEJ
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Återvinning

Säker
förvaring

Förbränning
med extra
bra rökgasrening

Nya
produkter

För sådant
som ska tas ur
kretsloppet

Farliga
ämnen görs
mindre
farliga

