RIKTLINJER februari 2015

1 (5)

Gemensam förvaring av hushållens farliga avfall i flerbostadshus
I alla hushåll uppkommer avfall. En mindre del av detta avfall betecknas som farligt
avfall eftersom det innehåller ämnen som kan skada människors hälsa och miljön.
Exempel på farligt avfall som finns i hushåll är målarfärg, lösningsmedel, bekämpningsmedel, impregneringsmedel, starka rengöringsmedel och andra kemikalier.
Gemensam avlämningsplats

Lägenhetsinnehavare som inte själva kan lämna sitt farliga avfall vid Görvälns återvinningscentral kan få avfallet hämtat vid sin lägenhetsdörr om han/hon beställer
hämtning genom kommunens kundtjänst. Denna service har funnits länge i kommunen men är inte särskilt väl utnyttjad. Det kan bl.a. bero på att boende i flerbostadshus är ovana vid att beställa tjänster själv. Det normala är att det finns gemensamma
avfallsutrymmen för olika typer hushållsavfall i bostadsområdet och dit de boende
kan gå med sitt avfall. Om sådana platser/utrymmen saknas för farligt avfall finns det
en risk för att avfallet – av okunskap eller slarv – hamnar fel, t.ex. i det vanliga avfallet eller i grovavfallet, att förpackningar med farligt avfall ställs på golvet i soprummet eller att avfallet hälls ut i avloppet. Det kan medföra problem för fastighetsägaren. Alternativet är att fastighetsägaren ordnar ett utrymme, skåp eller container där
alla boende kan lämna sitt farliga avfall på ett kontrollerat sätt, när det passar.
Kommunen uppmuntrar genom reducering i avfallstaxan

Det ställs särskilda krav på hur utrymmen eller avlämningsplatser för farligt avfall
ska vara utformade och skötas. De fastighetsägare som anordnar sådana för hushållens farliga avfall kan därför få reducerad avfallsavgift som kompensation. En lämplig lösning är att ställa upp ett särskilt skåp eller en container för det farliga avfallet.
För att få reducerad avfallsavgift gäller följande:
 Hantering/förvaring gäller endast hushållens Farliga avfall.
 Det ska finnas gemensam avlämningsplats för elavfall i bostadsområdet, enligt
kommunens anvisningar.
 Fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen står för kostnaden för utrymmet eller
skåpet och annan eventuell utrustning som behövs, samt för skötseln.
 Utrymmet/skåpet ska vara dimensionerat för hämtning högst 1 gång/månad. Då
hämtas det farliga avfallet utan avgift, om hämtning behöver ske oftare tas
avgift ut.
 Utrymmet/skåpet ska vara godkänt av kommunen.
 Berörda hushåll ska ha fått information av fastighetsägaren/föreningen om hanteringen.
 Information och råd i bilaga 1 ska följas.
Reduceringen är för närvarande, 2014 års avfallstaxa, 100 kr/hushåll och år inkl.
moms.

Bygg- och miljöförvaltningen
VA och Avfallsavdelningen, Järfälla kommun

Telefon: 08 580 285 00 (vxl)

Besöksadress: Riddarplatsen 5, 9tr
Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA
Telefon växel: 08-580 285 00
E-post: tekniskanamnden@jarfalla.se Webbplats: www.jarfalla.se
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Information är nödvändig

Det är väsentligt att alla hushåll får veta att och hur de ska sortera ut farligt avfall.
Kommunen informerar alla invånare om avfallshantering på flera olika sätt. Dels
genom kommunens webbplats www.jarfalla.se/avfall, dels i form av en almanacka
som delas ut varje år, annonser i lokala tidningar samt bilagor till fakturan. Fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen har ett informationsansvar för sina boende om hur
insamlingen ska gå till i det aktuella bostadsområdet. Kommunen kan i viss utsträckning hjälpa till med förslag till informationstexter.
Kommunen har tagit fram en särskild kasse och en folder med information om farligt
avfall i första hand för boende i de fastigheter där gemensamma skåp eller utrymmen
för farligt avfall anordnas. Kassar och foldrar lämnas till fastighetsägaren i den
mängd som motsvarar antalet boende som berörs. Det är sedan fastighetsägarens
ansvar att dela ut dem till de boende. Foldern bifogas. Samt informera om det som
specifikt gäller för fastigheten, exempel var, när och hur avfallet lämnas.
Alternativt att de boende ska kontakta kundtjänst för att få hämtning vid lägenhetsdörr, av minst tre artiklar.
Kontakta kommunen innan ni bestämt er

Kontakta kommunens Servicecenter på telefon 08-580 285 00 eller
e-post: kontakt@jarfalla.se vid övriga praktiska frågor om anordning av gemensam
plats för hushållens farliga avfall i ert bostadsområde.

Bilaga 1. Information och råd om gemensam förvaring av farligt avfall
Bilaga 2. Exempel på säkerhetsskåp för farligt avfall
Bilaga 3. Folder om farligt avfall till boende
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Bilaga 1

Information och råd om gemensam förvaring av farligt avfall
Kontaktperson

 Det ska finnas en utsedd kontaktperson som ansvarar för hanteringen av farligt
avfall i bostadsområdet. Kontaktpersonens namn, telefonnummer och eventuell e-postadress, samt ändring av uppgifter, ska meddelas kommunen.
 Kommunen ser till att kontaktpersonen får den information som behövs, bl.a.
kan särskilda informationstillfällen ordnas.
Skåp eller utrymme, låsning och nycklar

 Det finns särskilda brandsäkra skåp som kan köpas eller hyras. Containrar kan
också användas. Kontakta kommunen för mer information.
 Skåpet eller utrymmet måste hållas låst eller vara utformat på sådant sätt att
barn eller obehöriga inte kommer åt det farliga avfallet.
 Eventuella nycklar till skåp eller utrymme måste förvaras oåtkomliga för barn.
Var alla nycklar finns måste antecknas.
 Skåpet/utrymmet kan antingen hållas låst jämt och nyckel lämnas ut till den
som vill lämna sitt farliga avfall, eller så kan särskilda öppethållandetider tilllämpas. Alternativt kan skåpet vara utformat så att avfallet inte är tillgängligt.
 Placering sker i samråd med kommunens entreprenör för att säkerställa att avfallet går att hämta.
Avfall, förpackning och hämtningsintervall

 Endast hushållens farliga avfall får lämnas i skåpet/systemet. Uppstår farligt
avfall genom fastighetsskötsel eller liknande gäller andra regler. Frågor som
rör verksamheters avfall besvaras av Miljö- och hälsoskyddsavdelningen.
 Avfallet ska vara hämtningsbart. Endast hela och täta förpackningar (helst originalförpackning) med farligt avfall hämtas. Används annat än originalförpackning ska innehållet anges på förpackningen. Anonyma kemikalier hämtas
inte. Dessa får hushållet själv transportera till miljöstationen på Görvälns
återvinningscentral. Alternativt hämtas det mot avgift för konsultation av en
kemist. Observera att vissa typer av farligt avfall, t.ex. linolja, syror och baser
kan självantända, vilket ställer krav på hela förpackningar.
 Hämtningsintervall beror på antal boende och mängden farligt avfall. Avfallet
ska hämtas minst 1 gång/år.
 Kommunen lämnar statistik på insamlad mängd farligt avfall till fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen en gång per år, i januari.
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Förvaring

 Farligt avfall kan i värsta fall självantända. Skåpet/utrymmet bör vara utformat
så att det skyddar mot spridning av brand. Fastighetsägaren ansvarar för
brandsäkerheten. Kontakta Attunda Brandkår som ger råd om brandskydd,
telefon 08-594 696 00.
 Farligt avfall ska förvaras frostfritt.
Efter installationen

När skåpet är installerat kontaktas kommunens kundtjänst på telefon 08-580 285 00
eller e-post kundtjanst@jarfalla.se. För att få reducering av avfallsavgiften ska samtliga hushåll ha fått information om insamlingssystemet, använda ett godkänt skåp
och rutiner samt dimensionering för minst en månad.
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Bilaga 2

Farligt avfallsskåp, kemikalieskåp, miljöskåp och brandskåp etc.
Här är en förteckning över webbplatser till företag som säljer olika säkerhetsskåp.
Det finns information om deras produkter och system att hämta där.
http://www.witre.se/ Sök på: Kemikalieskåp, Miljöskåp
http://www.runelandhs.se/ Sök på: Kemikalieskåp, Miljöskåp
http://www.gerdmans.se/ Sök på: Miljöskåp, Kemikalieskåp
http://www.esska.se Sök på: Miljöskåp, Kemikalieskåp
http://www.jiwa.se/brandisolerade-kemikalieskap/
http://www.pk-produkter.se/Kemikalieskaap
http://www.alate.se/ Klicka på Kemikalie- och säkerhetsskåp
http://www.denios.se/ Miljöskydd, lagring av farliga ämnen/ Skåp för farliga ämnen
och fatboxar säkerhetsskåp
http://www.pwsab.se/ Klicka på Produkter/ Farligt avfall
http://www.sansac.se/farligtavfall-riskavfall Miljöskåp och miljöstationer
http://www.torokyl.se/ Miljöskåp med pulversläckare
Vid inköp av Farligt avfallsskåp bör kommunen kontaktas för godkännande att produkten uppfyller kraven som kommunen ställer för att få reducering i avfallstaxan.
Samt att dimensionering är tillräcklig för att det ska räcka med en fri hämtning i månaden.
Idag finns det flera Bostadsrättsföreningar som har gemensam insamling av farligt
avfall i kommunen: Samfälligheten Biskopen, Brf Kallhällhus, Brf Loket, HSB Brf
Ängslyckan och HSB Brf Aspnäs. Kommunen vill nu att fler ska använda detta system för att minska mängden farligt avfall som finns kvar i soppåsen.

Bygg-och miljöförvaltningen,
VA- och avfallsavdelningen
Järfälla kommun

