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GUIDE TILL
FARLIGT
AVFALL

Vad är farligt avfall?
Farligt avfall är sådant som kan vara skadligt för
hälsa eller miljö om det inte tas omhand på rätt
sätt. Farliga ämnen finns i små mängder i varje
hushåll, men sammanlagt gör de stor skada om
de hamnar fel. Det är därför viktigt att allt farligt
avfall lämnas på rätt sätt - varje gram räknas.
För att farligt avfall ska kunna hanteras på rätt
sätt krävs att det inte är blandat med annat hushållsavfall. Ingen kan sortera blandat avfall i efterhand, det måste källsorteras. Farligt avfall tas
emot av kunnig personal, som identifierar och
hanterar avfallet. Tänk på deras säkerhet och
packa ditt farliga avfall noga. Skriv på förpack-

ningen vad den innehåller om etikett saknas.
Farligt avfall från Åland tas omhand av Ekokem
Oy Ab i Riihimäki, som ägs gemensamt av staten, kommunerna och industrin.
De vanligaste typerna av avfall som
hamnar fel bland soporna är:
1. Sprayburkar.
2. Glödlampor.
3. Rengöringsmedel.
4. Kasserade mindre el-produkter med batteri.
5. Småbatterier.
6. Burkar och tuber med färg, lack och lim.

Batterier
Batterier finns i olika former och storlekar med
olika kemiska innehåll beroende på användningsområde. De flesta småbatterier är idag fria från
tungmetaller, men inte alla.
Kvicksilver
En mycket giftig tungmetall som påverkar hälsan
hos människor, djur och miljö. Vanlig i knappcellsbatterier. Kvicksilver skadar centrala nervsystemet och njurarna, och kan även orsaka hjärnskador. Metallen ökar i kroppen, den stannar alltså
kvar istället för att utsöndras med urin, avföring
eller svett. Trots att man länge har försökt begränsa spridningen i miljön finns det fortfarande sjöar
där kvicksilverhalten i fisk är dubbelt så hög som
fastlaget gränsvärde.
Kadmium
Vanligt i större uppladdningsbara batterier. Alla
kadmiumföreningar är giftiga och kan ge kronisk
sjukdom i luftrör och lungor men också njurskador.
Bly och svavelsyra
Finns i startbatterier till bilar, motorcyklar och

liknande. Bly ger akuta och kroniska effekter på
hälsa och miljö redan vid små mängder. Blyföreningar skadar nervsystemet, skelettet och immunförsvaret, ger fosterskador, njurskador och
blodbrist. Svavelsyra är starkt frätande.

Sortering

Alla batterier ska samlas in för återvinning på
återvinningscentral (ÅVC) eller i Misebilen (mobil ÅVC). Småbatterier kan du även lämna i särskilda kartonger i butiker.

Vad händer sedan?

Batterierna sorteras efter kemiskt innehåll. Metallerna återvinns i nya batterier eller i stålindustrin. Kvicksilverbatterier återvinns dock inte, då
Finland undertecknat en global konvention om
att fasa ut kvicksilver från kretsloppet. Arbete
pågår för att utvinna kvicksilvret och skicka det
till slutförvaring.

Allt om sortering finns i Mises sorteringsguide på www.mise.ax

Kom ihåg att nagellack ska
sorteras med färgrester på
ÅVC eller Misebilen. Släng
inte i soppåsen!

Färg och lösningsmedel
Färg består av lösningsmedel, bindemedel och
pigment samt tillsatser såsom tensider och konserveringsmedel. Lösningsmedelsbaserad färg
kan vara linoljefärg, alkydoljefärg, lasyr och
träskyddsmedel. Vattenbaserade färger är bland
annat akrylatfärg, silikatfärg och latexfärg.

Sortering

Lämna dina färgrester och lösningsmedel från
penseltvätt till ÅVC eller Misebilen. Du kan samla resterna i en plastdunk (OBS! Inte PET-flaskor)
och märka den med innehåll. Urskrapade och
helt torra färgburkar kan lämnas som metall.

Vad händer sedan?

Färgresterna förbränns i minst 850°C i speciella
anläggningar. Vid förbränningen förstörs farliga
ämnen. Energin som utvinns ger fjärrvärme och
el. Metallen i plåtburkar kan återvinnas. Färgburkar kan också behandlas med kryoteknik.
Burken fryses då ner till -180°C med flytande

kväve, sedan krossas det frysta materialet och
separeras från förpackningen. Därefter kan
färgen bli bränsle och metall eller plast från förpackningen återvinns.

Vad händer om jag inte lämnar in mina
färgrester?

Många lösningsmedel är brandfarliga - om du
slänger färgrester bland vanliga sopor utsätts
sophämtaren för onödiga risker. Färgrester eller
penseltvätt som hälls i avloppet når vattendrag
via avloppsreningsverket och förgiftar vattenlevande djur. Lösningsmedel som lacknafta och
penseltvätt är farliga vid inandning och hudkontakt. Vissa kan påverka vår arvsmassa och skada
ofödda foster. De förorenar luften och bildar
även marknära ozon. Även vattenbaserad färg
kan innehålla farliga tillsatser, exempelvis cancerogena konserveringsmedel och tensider som är
giftiga för vattenlevande djur.
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Kemikalier
De farliga kemikalierna är många och finns i
bland annat hårfärgningsmedel, starka rengöringsmedel, lösningsmedel, kvicksilver och
bekämpningsmedel. Även rengöringsmedel
innehåller en mängd olika kemikalier - tensider,
frätande syror/alkalier, lösningsmedel, konserveringsmedel, slipmedel, färg och parfym.
Syror
Vanligt förekommande i rengöringsmedel är exempelvis fosforsyra och salpetersyra. Syror kan
ge frätskador på grund av lågt pH och irriterar
hud och ögon.
Alkalier (baser)
Alkalier kan ingå i rengöringsmedel, ofta ugnsrengöringsmedel och propplösare och även i klorin.
Alkalier är också frätande, på grund av högt pH,
och irriterar hud och ögon.

Sortering

Överblivna kemikalier ska lämnas till ÅVC. OBS!
Blanda aldrig olika sorters kemikalier - starkt sura

och starkt alkaliska ämnen reagerar häftigt med
varandra.
Allt ska lämnas var för sig i hela förpackningar
som inte läcker. Om förpackningen är trasig,
byt och skriv innehållet på ersättningsförpackningen. Förpackningar som innehåller rester av
kemikalier ska också lämnas in som farligt avfall,
även om flaskan eller burken är helt tom.

Vad händer sedan?

Syror och alkaliskt avfall renas på våtkemisk väg
eller genom neutralisering. Vid neutralisering
kan farliga tungmetaller silas bort. Därefter kan
vissa syror och alkalier återvinnas.

Vad händer om jag inte lämnar in mina
överblivna rengöringsmedel?

Kemikalier, som rinner ut i sopkärlet, kan ge
skador på sophämtaren , kärlet eller person som
eftersorterar.

Tips!

Använd mer miljövänliga produkter för rengöring, du kommer långt med vanligt diskmedel och såpa. Citronsyra, bikarbonat och
salt är också effektiva rengörare.
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Elektronik och lyskällor
Elektronik är alla slags produkter som drivs av batteri eller har en sladd, till exempel mobiltelefon,
hårtork, dator, lampor och köksmaskiner. Många
produkter har batterier utan att det syns, till exempel leksaker som rör sig, lyser eller låter.
El-avfall består till 99 procent av material som kan
återvinnas. Bara en procent är farliga ämnen som
till exempel kvicksilver, PCB, bly, kadmium och
bromerade flamskyddsmedel. Dessa ämnen är
till stor del förbjudna i elektriska produkter sedan
2006, men kan finnas kvar i äldre produkter.

lågenergilampan fungerar som ett lysrör, och
innehåller därför även kvicksilver. Halogenlampor och lysdioder (LED) innehåller andra farliga
ämnen och ska därför återvinnas.

Bromerade flamskyddsmedel
Svåra att bryta ner i miljön och koncentreras i
näringskedjan. Kan verka hormonstörande och
skada nervsystemet.

Vad händer sen?

PCB
Svårnedbrytbara föreningar som därför blir
långlivade i miljön. Ansamlas i fettvävnaden och
anrikas uppåt i näringskedjorna. PCB-föreningar
är giftiga för vattenlevande organismer och ger
fortplantningsstörningar hos fisk och marina
däggdjur.
Bly, kadmium, kvicksilver – se under Batterier på sid 3

Var lämnar jag min förbrukade lampa?

Det är inte alltid lätt att skilja på olika typer av
lampor. Därför ska alla lämnas till ÅVC eller Misebilen där det också finns anvisningar om hur
man ska sortera.

Lysrör, lågenergilampor och övriga lampor behandlas var för sig. Optisk utrustning avgör
vilken typ av lyspulver som finns i lysrören.
Aluminiumändarna kapas av och sedan blåses
lyspulvret ut. Glas och aluminium återvinns,
kvicksilvret skiljs ur. Lågenergilampor, vanliga
glödlampor och andra lampor krossas och separeras så att lysrörspulver, aluminium, stål och
glas kan återvinnas.

Vad händer om lamporna inte samlas in?

Giftiga tungmetaller sprids i miljön. Ett gram
kvicksilver kan förgifta ett helt ton fisk.

Lyskällor är olika lysrör och lampor. Traditionella
glödlampor kan innehålla bly. Den energisnåla
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Oljeavfall
Oljeavfall är olika petroleumprodukter, organiska lösningsmedel och föroreningar.

Sortering

Oljeavfall samlas in på ÅVC, följ anvisningar
på plats för oljeavfall och fast oljeavfall. Större
mängder oljeavfall kan samlas upp i ett fat och
märkas med ”spillolja”. Bäst är att behålla originalförpackningen.

Vad händer sen?

Det finns olika sätt att hantera oljeavfall. Vanligast är energiåtervinning genom förbränning
vid godkända anläggningar. När det gäller oljehaltigt vatten kan oljefasen avskiljas och användas som bränsle medan vattenfasen renas för att
sedan kunna släppas ut. Förorenad jord, sand

och sediment kan tvättas, behandlas biologiskt
eller genom termisk avdrivning, alltså upphettning till mellan 100-600 grader då föroreningar
med låg kokpunkt förångas och avgår från jorden.

Vad händer om oljan inte samlas in?

Olja och produkter som bryter ner olja kan ställa
till stora problem i naturen. De är så giftiga att
mycket låga koncentrationer orsakar skador,
såväl akut förgiftning som långsiktiga effekter
på det marina livet i sjöar och vattendrag. Vissa
petroleumprodukter är även cancerogena. Organiska lösningsmedel är farliga vid inandning
och hudkontakt och kan i höga doser ge bestående hjärnskador. Vissa påverkar arvsmassan
och skadar troligtvis även foster. Bidrar också till
bildandet av marknära ozon.

Tips!

Samla upp matfett i en särskild behållare så
minskar du risken för stopp i avloppet och
behöver inte använda propplösare. Lägg
matfettet bland de brännbara soporna, så
återvinns energin, eller lämna till återvinningscentralen.
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APRIL KOMMUNIKATION

Aerosoler
Aerosoler är sprayburkar som innehåller oljor,
färg eller kemikalier. Några exempel är deodorantspray, hårspray och myggspray.

Vad händer om aerosoler inte samlas in?

Sortering

Lämna in alla sprayburkar, även tomma, till ÅVC
eller Misebilendå det kan finnas drivgas kvar i
burken.

Farliga ämnen såsom oljor, färg, bekämpningsmedel och olika kemikalier läcker ut och skadar natur och människor. Det finns även risk
för explosion, speciellt om sprayburkarna blir
alltför varma. Explosionen kan skada djur och
människor och lika skadligt är också det innehåll
som läcker ut.

Vad händer sen?

Tänk på!

Merparten av sprayburkarna transporteras till
särskild anläggning där de sorteras och behandlas beroende på innehåll. Burkarna töms och
krossas och beståndsdelarna materialåtervinns
eller förbränns. Förbränningsprocessen ger
fjärrvärme och el.

Sprayburkar kan innehålla en mängd olika ämnen, farosymbolerna kan därför variera. Placera
inte sprayburkar i solljus, överhettning ger stor
explosionsrisk.

Statistik

På Åland samlades det in under 2014 cirka 1 000 ton farligt avfall och elektronik varav knappt 700 ton kommer från hushållen.
2014 genomfördes en plockanalys där vi för hand gick igenom ett samlat
prov från hushållens brännbara soptunna och sorterade upp olika sorts avfall.
Plockanalysen visade på att endast 1 % bestod av farligt avfall och elektronik.
Vi är alltså väldigt duktiga på att sortera ut det farliga avfallet här på Åland.
Men vi ska alltid sträva efter att bli bättre. Allt farligt avfall och elektronik ska
samlas in så att inget kan spridas till djur och natur!

