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FARLIGT AVFALL
Som fastighetsägare kan du få kostnadsfri hämtning av farligt avfall 
från ett säkert lagringsutrymme. Annars hämtar vi mot en avgift och 
genom personligt överlämnande.

FASTIGHETSÄGARE

DET HÄR ÄR 
FARLIGT AVFALL
Avfall som innehåller, eller misstänks innehålla, skadliga ämnen ska hanteras som farligt avfall 
och hämtas separat. Kommunen är den instans som ansvarar för att samla in hushållens 
kemikalier.

NÅGRA VANLIGA EXEMPEL PÅ KEMIKALIER FRÅN HUSHÅLL
     Målarfärg, konstnärsfärger, lacknafta, penseltvätt
     Nagellack, aceton/remover och parfymer
     Klorin, andra rengöringsmedel och putsmedel
     Propplösare
     Oljor och kemikalier till bilen
     Fotokemikalier
     Insektsmedel, ogräsmedel och råttgift

SÅ FÅR DU 
FARLIGT AVFALL 

HÄMTAT

SE NÄSTA SIDA



HÄMTNING 
MED PERSONLIGT ÖVERLÄMNANDE
Saknas ett säkert utrymme för farligt avfall på fastigheten, eller behöver du 
en extrahämtning? I så fall kan du beställa hämtning mot en avgift och med 
personligt överlämnande.

SÅ HÄR GÅR DET TILL
Vi hämtar på onsdagar mellan klockan 7.00 och 15.00.

Beställ hämtning senast tisdag före klockan 11.30, om du vill att vi ska hämta 
nästa dag. Du beställer via vårt Servicecenter.

Vid beställningen, lämna namn och telefonnummer till en person som kan vara 
på plats och överlämna avfallet. Hämtpersonalen ringer minst en timme innan 
de förväntas vara framme.

Alla kemikalier (både vätskor och pulver) ska ligga i originalförpackning, eller 
vara förpackade och tydligt märkta med innehåll.
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AVGIFT
Du betalar för den tid det tog att hämta 
ditt  avfall. Minsta debitering är 0,5 timme.
Pris enligt gällande avfallstaxa. Läs mer på 
www.savab.se/fastighetsagare/avgifter

HÄMTNING 
FRÅN SÄKERT LAGRINGSUTRYMME
Har din fastighet ett utrymme som är låst, brand- och barnsäkert och som kan 
användas enbart för att lagra kemikalier i väntan på hämtning? Då hämtar vi 
ditt farliga avfall kostnadsfritt.

SÅ HÄR GÅR DET TILL
Först behöver vår entreprenör nyckel till utrymmet.

Avfallet hämtas på onsdagar mellan klockan 7.00 och 15.00. Om utrymmet ska 
tömmas regelbundet eller efter beställning bestämmer vi i samråd. 

Om avfallet ska hämtas efter beställning, beställ senast tisdag före klockan 
11.30, om du vill att vi ska hämta nästa dag. Du beställer via vårt Servicecenter.

Alla kemikalier (både vätskor och pulver) ska ligga i originalförpackning, eller 
vara förpackade och tydligt märkta med innehåll. 

SERVICECENTER
ÖPPET

måndag–fredag 09.00–15.30 
(lunchstängt 11.30-12.30)

KONTAKT
08-706 65 00

service.stadsmiljo@sundbyberg.se


