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ÅTERVINNING

EL
VARFÖR Elektriska/elektroniska 
produkter kan innehålla freoner, 
metaller som kvicksilver, kadmium 
och bly och andra ämnen som är 
skadliga för människor och miljön. 
Kvicksilver lagras i kroppen hos 
människor och djur och kan skada 
ofödda foster. Bly och kadmium kan 
ge njurskador och störningar i 
nervsystemet.
VAD Alla produkter med sladd eller 
batteri. Lysrör och glödlampor. Glöm 
inte barnens leksaker och andra 
små prylar med el och batterier i.
SÅ GÖR DU Kommunernas återvin-
ningscentraler tar emot allt elavfall. 
Kommunen kan hämta större 
elavfall – som kyl eller frys – mot 
en avgift. På vissa platser kan man 
också lämna elavfall i butiker.

KEMIKALIER
VARFÖR Kemikalier kan vara giftiga 
för både människor och djur, men 
kan också skada växter och miljön.
VAD Olja, starka rengöringsmedel, 
bekämpningsmedel, hårfärgnings-
medel, tändvätska och liknande.
SÅ GÖR DU Kemikalier bör lämnas i 
sin originalförpackning på en miljö-
station eller en återvinningscentral.
Tänk på

 Blanda inte olika medel.
 Kontrollera att förpackningen inte 

läcker.
 Även om burken eller flaskan är 

tom och torr ska den lämnas som 
farligt avfall.

LÄKEMEDEL
VARFÖR Kan skada djur och fiskar 
om de sprids i naturen.
VAD Alla mediciner och läkemedel 
plus sprutor, kanyler.
SÅ GÖR DU Apoteken tar emot 
överblivna eller för gamla mediciner. 
Men cytostatika (cancerme-
dicin) och kvicksilverter-
mometrar ska lämnas till 
kommunens återvinnings-
central. För använda 
sprutor och kanyler 
kan du på de flesta 
apotek hämta en sär-
skild behållare – som 
du sedan lämnar till 
apoteket eller till kom-
munens insamling av 
farligt avfall.

MÅLARFÄRG
VARFÖR Innehåller ofta lösnings-
medel och andra ämnen som kan 
skada miljön.
VAD Målarfärg, lim, lack, spackel, 
fernissa, sprejflaskor, nagellack.
SÅ GÖR DU Lämna på miljöstation 
eller återvinningscentral. För-
packningar med färgrester – även 
intorkade – lämnas också där, även 

om färgen är vattenlöslig. Om 
avfallet inte lämnas i sin 
originalförpackning är det 
viktigt att skriva på vad den 
innehåller.

… vanligt skrivpapper?
Lägg mindre mängder i 
tidningsåtervinningen. Har du 
stora mängder bör du kontakta 
en lokal entreprenör för att få 
det hämtat separat.

… kuvert och postit-lappar?
Kasta i hushållssoporna, inte  
i tidningsåtervinningen. Limmet 
försvårar återvinningen. 

… omslagspapper?
Sorteras som pappersför-
packning. Blanda inte med 
tidningarna (återvinns vid andra 
pappersbruk).

… dricksglas?
I soppåsen (väl inslaget)  
i kommunens åter - 
vinnings central. Inte  
i glasåtervinningen;  
dricksglas har annan  
glaskvalitet och  
möjligheterna till  
återvinning försämras.

… kasserade dvd-  
och cd-skivor?

I soppåsen. Består 
mest av plast som 
återvinns genom 
förbränning.

Källa Avfall Sverige och 
sopor.nu (Sveriges avfallsportal)

Så hanterar du farligt avfall

Vad gör jag med…

Allt som lyser, rör sig, låter och går på batteri 
eller el ska lämnas till återvinningen.
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Även målarfärg som är  
vattenlöslig ska lämnas  
till återvinningscentralen.


