Miljö- och hälsoskyddsenhetens faktablad nr 5

El-avfall
Producentansvar gäller för elektriska och elektroniska produkter (el-avfall),
datorer, kaffebryggare, kopiatorer mm dvs ”allt med sladd eller batteri”.

El-avfallet ska separeras från övrigt avfall
Mindre mängder el-avfall (som normalt lämnas av
hushållen) kan företagen transportera och lämna till
Görvelns Återvinningscentral, undantag görs för
brunvaror. Vid större mängder kontaktas en entreprenör alternativt lämnas el-avfallet till Hagby Återvinningsanläggning Frestavägen 10 i Täby, avgiftsfritt
om det ingår i El-Kretsens åtagande. Om du själv
transporterar el-avfallet ska en anmälan om transport
av farligt avfall lämnas till Länsstyrelsen.

Fasta installationer
Elektronisk utrustning i fasta installationer ingår inte
i elretur, men omfattas ändå av avfallsförordningen.
Sådan utrustning ska skickas till godkänd förbehandlare.

Regler för så kallade brunvaror
Till brunvaror räknas tv, radio, video, DVD, CD/
MP3-spelare, stereoanläggningar, förstärkare, högtalare, bilradioapparater mm. dvs ”allt du ser eller
lyssnar på”. En rad produkter ska då fortsättningsvis lämnas i butiken när du köper motsvarande nya.
Företag som vill bli av med större mängder utan att
köpa nya får lämna avfallet till Hagby Återvinningsanläggning mot en avgift eftersom brunvaror inte ingår i El-Kretsen.

• Varmvattenberedare

• Utrustning för uppvärmning, eller ventilation, t.ex.
element/radiatorer, fläktar eller luftkonditionering
• Proppskåp, kablar och annan fast elektrisk utrusting
• Maskiner eller delar av maskiner för tillverkning i
industri eller jordbruk
• Elektrisk utrustning från bilar
Förbehandling - miljöfarliga ämnen
Enligt avfallsförordningen (SFS 2011:927) § 25-27
ska alla gamla el-produkter förbehandlas dvs alla
miljöfarliga ämnen tas bort. Några exempel på miljöfarliga ämnen som kan finnas i el-produkter:
• Kvicksilver i lysrör och lågenergilampor
• Kvicksilverströmbrytare i gamla kaffebryggare
och diskmaskiner
• Nickel- och kadmiumbatterier i verktyg och upp
laddningsbara batterier
• Kondensatorer med PCB i tvättmaskiner.

Vill du veta mer? Kontakta oss på miljö- och hälsoskyddsenheten
Järfälla komun, Miljö- och bygglovsavdelningen		
177 80 JÄRFÄLLA 					

Besöksadress: Riddarplatsen 5, 10 tr 		
e-post miljo.bygglovsnamnden@jarfalla.se

Tel 08-580 285 00
www.jarfalla.se

Tar ni emot elavfall? - Mellanlagring
Mellanlagring av el-avfall som inte uppkommit i den
egna verksamheten utan mottagits från en annan
verksamhet/kund ska anmälas till miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Mellanlager av elektriska eller
elektroniska produkter är anmälningspliktig enligt
punkt 90.60 i förordningen (1998:899) miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd.
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen i Järfälla anser
att mellanlager avser yrkesmässig lagring av avfall
på en plats, där avfallet inte uppkommit
(ur handboken till förordningen av farligt avfall).
El-avfall som uppkommer på verksamhetsadressen
anses inte vara mellanlager.
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