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1. Syfte 

Att säkerställa en korrekt hantering av föreningens avfall med en hög grad av källsortering och återvinning. 

 

2. Ansvar 

Varje bostadsrättsinnehavare och hyresgäst ansvarar för en tjänlig hantering av sitt avfall i sin 

lägenhet/bostad/förråd, att avfallet packeteras och transporteras till soprummet eller kommunens 

återvinningsstationer/återvinningscentral i lämpliga förpackningar, samt att avfallet där sorteras på ett korrekt sätt 

enligt gällande anvisningar. Grundregeln är att den som ”producerar” avfall ansvar för att det omhändertas på rätt 

sätt. 

 

3. Beskrivning 

I soprummet finns avfallskärl för hushållssopor. Annat avfall än hushållssopor får ej lämnas i soprummet utan 

måste transporteras till kommunens återvinningsstationer eller återvinningscentral av den som ”producerat” 

avfallet.  

 

Exempel på avfallsfraktioner som ej får lämnas i soprummet är: 

 Tidningspapper (lämnas på återvinningsstation) 

 Wellpapp/ Kartong (lämnas på återvinningsstation) 

 Färgat glas (lämnas på återvinningsstation) 

 Ofärgat glas (lämnas på återvinningsstation) 

 Metallförpackningar (lämnas på återvinningsstation)  

 Kläder (lämnas på återvinningscentral) 

 Grovavfall (lämnas på återvinningscentral) 

 Batterier (lämnas på återvinningsstation/återvinningscentral) 

 Elektronik (farligt avfall - lämnas på återvinningscentral) 

 Ljuskällor (farligt avfall - lämnas på återvinningscentral) 

 Färger, kemikalier och annat farligt avfall (farligt avfall - lämnas på återvinningscentral) 

 Övrigt farligt avfall (farligt avfall - lämnas på återvinningscentral) 

 

Avfall som är farligt för miljön måste 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 farosymboler 

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. 

 

Närmaste återvinningsstationer finns på Pontonjärsgatan och Fridhemsgatan. Återvinningscentral återfinnes bl.a. 

i Bromma och Östberga.  

 

4. Hjälpdokument 

Kompletterande information om avfallshantering finns på Stockholms Stads hemsida via nedanstående länkar.  

http://www.stockholm.se/ByggBo/Avfall-och-atervinning/ 

http://www.stockholmvatten.se/avc 

http://www.ftiab.se/173.html 

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