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Vilka slags avfall är lämpligt att samla in?
Du som ansvarar för fastigheten bestämmer själv vilka 
avfallsslag som du vill samla in vid respektive fastighet. 
Kravet är förstås att det rör sig om farligt avfall från hus- 
håll, till exempel färg, lösningsmedel och sprayburkar.

Beställning
Beställning av tjänsten görs hos Kretslopp och vattens 
kundservice.
Behållare sätts ut av vår entreprenör inom sju 
arbetsdagar efter beställning.

En gratis tömning ingår
Du betalar ingen årsavgift för hämtning av farligt 
avfall från miljörum, utan du får en gratis, obligatorisk 
tömning per år och därefter betalar du en fast avgift 
för varje gång du beställer hämtning. Priser hittar du 
på goteborg.se.

Hämtningar
– Du beställer hämtning hos vår kundservice när det 
börjar bli dags att tömma behållarna. Har du inte 
beställt någon hämtning under våren eller sommaren 

kommer vår kundservice att kontakta dig för din gratis- 
tömning. Ange avfallstyper och antalet enheter för varje 
slags avfall. Vi måste också ha uppgift om namn och 
telefonnummer till din kontaktperson, så att entrepre-
nören kan ringa honom eller henne.
– Vår entreprenör hämtar normalt inom tre arbetsdagar
efter det att vi fått din beställning, och hämtning görs 
måndag till fredag mellan kl 6.30 och 15.00.
– Avfallet ska vara sorterat och ligga i respektive behållare 
vid hämttillfället. Gör gärna en besiktning strax före 
hämtningen och se om något är felsorterat och behöver 
sorteras om. Städning ingår inte i hämtningen.
– Kan du inte göra omsorteringen själv, kan det vara 
lämpligt att ta hjälp av en kemist. Du kan beställa en 
sådan via Kretslopp och vatten mot extra avgift.
– Vid hinder i vägen debiteras en avgift motsvarande
hämtningsavgiften.
– En hämtning per år är obligatorisk, men avfallet bör 
hämtas minst två gånger per år.
– Felsortering som upptäcks vid sorteringsan- 
läggningen debiteras med faktiska kostnader.

Den här tjänsten är anpassad för de hyresvärdar eller bostads-
rättsföreningar som redan har – eller vill starta – egen fastighets-
nära insamling av farligt avfall från hushållen i ett bostadsområde. 
Observera att tjänsten enbart avser farligt avfall från hushåll. 
Farligt avfall från fastighetsägarens egen verksamhet, eller från 
företag som hyr i området, ska ordnas på annat sätt.
Hör med lämplig entreprenör som erbjuder denna service.
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En del avfall godkänns inte
Chauffören gör en bedömning av avfallets karaktär. 
Om det är avfall som uppenbarligen kommer från  
en verksamhet ska avfallet inte hämtas. Exempel på 
farligt avfall som inte förekommer i lägenhetshushåll 
är: fasadfärg, stora behållare över 25 l, större antal 
produkter av samma slag och oljor i större mängd.

Reparation och städning
Kontakta Kretslopp och vattens kundservice om 
någon behållare har gått sönder. Du ansvarar själv för 
städning av utrymmet.

Råd om utrymmen, behållare och  
dimensionering
Råd och anvisningar finns i skriften ”Gör rum för 
miljön” som kan laddas ned från goteborg.se. Bra 
belysning i avfallsrummet är speciellt viktig för att 
hanteringen ska kunna ske på ett säkert sätt.

Fastighetsägaren ansvarar själv för att 
utrymmet är godkänt för hantering av 
farligt avfall
• Utrymmet måste uppfylla lagar och regler för   
 hantering och lagring av farligt avfall inklusive   
 brandfarlig vara.
• Utrymmet och hämtvägen ska uppfylla lagar och  
 regler för god arbetsmiljö i samband med hämtning.

Vilka behållartyper finns?
Du väljer själv vilka behållare som ska finnas i ditt 
miljörum, men Kretslopp och vatten har rätt att ändra 
storlek och typ av behållare, t.ex. till en mindre 
behållare om den sällan blir fylld eller en större om 
den ofta är överfull.

• färg, lack och lim

• lösningsmedel

• spillolja

• oljefilter

• batterier

• sprayburkar

• lampor och lysrör

• småelektronik

• kylarvätska och glykol

Produkter  
som omfattas 
av tjänsten

Tänk på att ...
• Samlar du hushållens farliga avfall i fastigheten  
 där de uppstår behöver du inte anmäla det till miljö-
 förvaltningen eller söka tillstånd hos länsstyrelsen  
 för mellanlagring. Kontakta miljöförvaltningen på  
 031-365 00 00 om du har frågor om mellanlagring.
• En del farligt avfall kan vara lättantändligt. Tänk  
 på hur du förvarar det tillsammans med annat   
 brandfarligt.
•  Farligt avfall ska förvaras på särskild iordningställd  
 plats där eventuellt spill och läckage inte kan nå  
 avlopp eller mark.

Avfallsslag Behållare och volym (liter)

Färg, lack och lim Back 42 l, lockfat 200 l,
 Lots-kärl 250 l, Lots-kärl 800 l.   
 
Lösningsmedel Back 42 l, lockfat 200 l,    
 Lots-kärl 250 l. 
 
Spillolja Back 42 l, lockfat 200 l,    
 Lots-kärl 250 l. 
 
Oljefilter Back 42 l, lockfat 200 l. 
 
Bilbatterier  Pall 300 l, batteribox 535 l. 
 
Småbatterier Back 24 l, lockfat 200 l. 
 
Sprayburkar Back 24 l, back 42 l, lockfat 200 l,   
 Lots-kärl 250 l. 
 
Lampor och Back 24 l, back 42 l, lockfat 200 l. 
korta lysrör 
 
Lysrör långa Lockfat 200 l, lysrörstub 
 
Småelektronik Back 24 l, back 42 l.
 
Kylarvätska och 
glykol Back 42 l, lockfat 200 l.

Kretslopp och vattens kundservice
Box 123, 424 23 Angered
031-368 27 00, mån, tis, tors, fre kl 7–16, ons kl 9–16
kundservice@kretsloppochvatten.goteborg.se

Volymen kan avvika något från det angivna.
Lots-kärl är specialkärl i metall.


