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1. Syfte  
Att säkerställa en korrekt och lagenlig hantering av farligt avfall från både föreningens 
medlemmars hushåll, samt från underhåll och drift av föreningen fastigheter. 
 

2. Ansvar  
Varje bostadsrättsinnehavare och andrahandshyresgäst är själv ansvarig för att omhänderta 
allt sitt ”producerade” farliga avfall på ett korrekt sätt. För några fraktioner av farligt avfall 
har föreningen beslutat att tillhandahålla kärl för gemensam omhändertagning i föreningens 
miljöhus. Avseende dessa avfallsfraktioner ansvarar styrelsen för att kärl för återvinning 
finns i miljöhuset och för att anvisningar om hur avfallet ska sorteras finns vid varje kärl. 
Styrelsen ansvarar även för att godkänt transport-/återvinningsbolag finns kontrakterar för 
respektive avfallsfraktion och för att tömning sker med lämpligt intervall. Vidare ansvarar 
styrelsen för omhändertagandet av farligt avfall som ”produceras” i samband med underhåll 
och drift av föreningens fastigheter. Detta ansvar får även delegeras till externt 
kontrakterade bolag som utför underhåll eller sköter drift, mot säkerhetsställande av att de 
har rätt kompetens för att omhänderta farligt avfall på ett säkert sätt. 
 

3. Beskrivning  
Avfall som är farligt för miljön får ej lämnas i hushållssoporna, utan ska tas omhand på ett 
säkert sätt så att ingenting läcker ut i kretsloppet. I ett hushåll uppkommer olika slag av 
avfall som betraktas som farligt och kräver särskild behandling. Det kan vara fråga om 
spillolja, petroleumbaserade produkter, rester av färg, lack, lim, lösningsmedel, starka 
rengöringsmedel, fotokemikalier, bekämpningsmedel, batterier, glödlampor, lysrör, 
gasbehållare av engångskaraktär, kvicksilvertermometrar m.m. Alla förpackningar som är 
märkta med kemikalieinspektionens orange fara-symboler ska, om det finns något innehåll 
kvar när de kastas, betraktas som farligt avfall och lämnas på återvinningscentral, 
miljöstation eller till miljöbil. Elavfall är allt med sladd och/eller batteri, vilket klassas som 
farligt avfall. Gamla mediciner ska lämnas tillbaks till apoteket. 
 
Följande fraktioner av avfall ska sorteras ut som farligt avfall:  

1. Batterier 
2. Elavfall 
3. Ljuskällor såsom lågenergilampor och glödlampor 
4. Kemikalier/kemiska produkter med farosymbol eller okänt innehåll 
5. Övrigt farligt avfall 
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Följande hantering skall beaktas för dessa avfallsfraktioner: 

 För avfallsfraktion 1 ovan finns sorteringskärl i föreningens miljöhus. Detta farliga 
avfall kan även lämnas på kommunens återvinningscentral, vilket särskilt gäller för 
farligt avfall som ej får plats i miljöhuset avfallsbehållare, t.ex. 

o Större elavfall som kylskåp, spisar, tv-apparater etc. 
o Bilbatterier och lysrör etc. 

 Kemikalier/kemiska produkter (avfallsfraktion 4 ovan) ska alltid lämnas på 
kommunens återvinningscentral om de har någon av nedanstående farosymboler 
eller om innehållet är okänt. Detta gäller även förpackningar med rester av sådana 
kemikalier. 

 

 Övrigt farligt avfall (avfallsfraktion 5 ovan) ska alltid lämnas på kommunens 

återvinningscentral. 

 

4. Hjälpdokument 

Kompletterande information om hantering av farligt avfall finns på Solna Stads hemsida via 

nedanstående länk.  

http://www.uppsala.se/sv/Foretagarbete/Tillstand--ansokan-for-foretag/Farligt-avfall-

hantering/ 

 

5. Hänvisning till lagstiftning  
Vad som är farligt avfall regleras i lagstiftningen genom bilaga 4 till Avfallsförordningen 
(2011:927).  
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