
Elektronikavfall

Elektroniska produkter innehåller både ovanliga metaller, 
som kan återvinnas, och ämnen som kan vara farliga för 
din hälsa och för miljön om de hanteras på fel sätt. Därför 
ska du alltid lämna trasig elektronik som inte går att laga 
till ett godkänt insamlingsställe. Det är till och med lag på 
att det ska sorteras ut.

Påverkar miljön och hälsan
Elavfall innehåller material som kan återvinnas. Exem-
pelvis kan metallerna återvinnas hur många gånger som 
helst utan att de tappar kvalitet. Istället för att gräva upp 
nytt material ur jorden är det därför bra för miljöns skull 
att vi tar hand om det som redan finns i omlopp. 

Elavfall kan också innehålla miljöfarliga ämnen. Kvicksil-
ver, bly, kadmium, freoner och bromerade flamskydds-
medel är exempel på ämnen som är farliga för natur och 
människa. 

Otillåten export av elavfall eller begagnade produkter 
som skickas i välgörenhetssyfte kan medföra mycket stora 
miljöproblem på platser där de hanteras på ett felaktigt 
sätt. Genom att lämna in elavfall till återvinning sparar vi 
på naturresurser och bidrar till en renare miljö.

När du har elavfall 
Du ska sortera elavfall och inte blanda det med annat av-
fall. Om du tar emot och mellanlagrar elavfall från andra 
ska du anmälan detta till miljöförvaltningen.  

Så blir du av med ditt elavfall 
Anlita en transportör som har ett giltigt transporttillstånd 
för farligt avfall från länsstyrelsen. Du kan också ansöka 
om tillstånd hos länsstyrelsen för att själv transportera ditt 
elavfall till en mottagningsanläggning för företag. Blankett 
för ansökan om tillstånd för egen transport av farligt avfall 
finns på Länsstyrelsens webbplats.

Kontrollera att avfallet går till en mottagare som har till-
stånd att mellanlagra eller behandla det. Upprätta ett 
transportdokument (med avfallskoder) som visar vad som 
transporteras och vilken mängd. Avfallskoderna står i av-
fallsförordningen (2011:927) som du hittar på notisum.se. 
Dokumentet ska följa med avfallet under transporten.

Skyldighet att anteckna
Du ska föra anteckningar över vilka mängder farligt avfall 
som uppkommer varje år och vem som tar emot avfallet för 
vidare hantering. Uppgifterna ska du spara i minst tre år 
och visa upp oss på miljöförvaltningen, om vi frågar efter 
det.

Elavfall från Europa skapar stora miljö- och hälsoproblem i utvecklingsländer. 
Därför är det viktigt att se till att ditt elavfall inte exporteras på ett olagligt sätt.  
Tar du emot och mellanlagrar elavfall ska du anmäla detta till miljöförvaltningen.

Miljöförvaltningen · 042-10 50 00 · miljoforvaltningen@helsingborg.se · helsingborg.se

Miljöförvaltningen informerar



Vilka tar emot elavfall? 
Elavfall av hushållskaraktär ingår i det så kallade elprodu-
centansvaret. Alla företag som tillverkar eller importerar 
elektriska och elektroniska produkter eller batterier, har 
ett ansvar att ta hand om produkten när den är förbrukad. 
När det gäller elavfall som inte är av hushållskaraktär mås-
te du själv betala för omhändertagandet.

Elavfall ska lämnas på godkända återvinningsanläggningar. 
Privatpersoner kan även lämna elavfall i alla större elektro-
nikbutiker.

Har du större mängder kan du få hjälp med hämtning ge-
nom El-kretsen, elkretsen.se. Där kan du också få fler ex-
empel på vilka typer av elavfall som du kostnadsfritt kan 
lämna till en återvinningscentral. 

Elavfall som ingår i elproducentansvaret är: 

-  Ljuskällor: Lysrör, glödlampor och lågenergilampor.
-  Vitvaror: Kylmöbler, spisar, spisfläktar, ugnar, diskmaski-
ner, tvättmaskiner, torkskåp, torktumlare och kallmanglar 
för hushållsbruk.
-  Datorer, TV-apparater, DVD/bluerayspelare, CD-spelare, 
telefoner, mobiltelefoner och liknande.
-  Kontorsutrustning och hushållsmaskiner
-  Medicinskteknisk utrustning och laboratorieutrustning
-  Diverse elektronik: Armaturer, spel och leksaker, laddare 
och transformatorer till mobiltelefoner, datorer eller hand-
verktyg.

Dessa bestämmelser gäller 
Kraven kring hantering av elektronikavfall finns i avfallsför-
ordningen (2011:927). Bestämmelser kring anmälnings-
plikt för att sortera, demontera eller på annat sätt behandla 
elavfall finns i miljöprövningsförordningen (2013:251). 
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