
 
 

 
 
Visste du att det är olagligt att slänga el- och farligt avfall i soporna? 

Enligt lag är du skyldig att sortera dina sopor. Farligt avfall och elavfall, som till exempel nagellack, 
hårspray, batterier, sladdar och hörlurar, får inte slängas bland dina vanliga sopor. Det heter farligt  
avfall av en anledning och inte ens små mängder får hamna på fel plats.  

Du som bor i lägenhet har ofta en insamlingsplats för elavfall, batterier, glödlampor och lysrör i ditt 
miljörum. Fråga din fastighetsskötare om du är osäker. Övrigt farligt avfall som till exempel nagellack, 
färg eller lösningsmedel måste lämnas på Återvinningscentralen. Du lämnar både ditt elavfall och 
farliga avfall gratis på någon av SÖRABs återvinningscentraler. Den Mobila Återvinningscentralen 
kommer regelbundet till  tre platser i Upplands Väsby. Du hittar öppettider och information om 
återvinningscentralen och var den Mobila Återvinningscentralen stannar på 
www.upplandsvasby.se/mobilavc. 

Om du inte har möjlighet att köra iväg ditt stora el-avfall själv så prata med din fastighetsskötare eller 
hyresvärd. De kan beställa hämtning av stort el-avfall från kommunen och har ofta en 
uppsamlingsplats för detta.  

Lämna kosmetiskt farligt avfall hos Kicks 
Du kan lämna in alla typer av kosmetiskt avfall på KICKS i Väsby Centrum. Som kosmetiskt avfall räknas 
till exempel smink, nagellack, parfym, hårspray och hårfärg. 

Du vet väl att du även kan lämna ditt elavfall i butik? 
Du kan även lämna ditt elavfall till butiker som säljer elprodukter. Smått elavfall (mindre än 25 cm), till 
exempel hörlurar, brödrost eller en eltandborste, kan du lämna kostnadsfritt i obegränsad mängd till 
alla större butiker. För stort elavfall gäller en-mot-en principen när du köper en ny produkt. Du kan 
alltså lämna din gamla trasiga brödrost i butiken när du köper en ny. Du kan läsa mer om vad som är 
farligt avfall och var du kan lämna det på www.el-kretsen.se/butiksinsamling eller 
www.upplandsvasby.se/farligtavfall. 

Ska du köpa en ny tvättmaskin? Be företaget som levererar din nya att ta med sig din gamla 
Om du ska köpa en ny tvättmaskin eller ett kylskåp så har de som levererar produkten ofta möjlighet 
att ta med sig din gamla. Fråga när du beställer så kanske du slipper köra iväg den själv.  

Innan du kastar något som fungerar, glöm inte att kolla om någon annan vill överta det först! Gå in på 
www.upplandsvasby.se/aterbruk och läs mer. 

Är du osäker på vad som räknas som farligt avfall?  
Om du är osäker på om din sopa räknas som farligt avfall eller vad du ska göra med din gamla 
stekpanna så kan du gå in på www.sopor.nu eller www.soren.nu så kan du se var olika saker ska 
lämnas när du inte längre kan använda dom. 

Har du frågor? Ring till Väsby Direkt så hjälper dom dig! 
Ring Väsby Direkt på 08-590 970 00, tryckval 4, eller mejla på vasbydirekt@upplandsvasby.se om ni 
har några frågor som rör er avfallshantering. 

Med vänliga hälsningar  

Kretsloppsenheten 
Upplands Väsby kommun 


