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För en fungerande avfallshantering måste alla hjälpas åt. Här får du information som är bra 
att veta om kommunens avfallshantering och massor av tips på vad du kan göra för miljön. 

Under 2014 började införandet av matavfallsinsamling bland hushåll i Vaxholms stad. Boende på 
Resarö, Vaxön och Bogesund har fått möjligheten att börja med sorteringen, och ungefär 90% av 
de tillfrågade hushållen har valt att sortera ut sitt matavfall. Under 2015 kommer även boende på 
Rindö och Skarpö få den möjligheten. 

- Vi är jätteglada över att många av Vaxholms stads hushåll vill vara med och bidra till en 
ökad produktion av biogödsel och biogas i regionen. Vi hoppas att införandet går lika bra i 
de områden som erbjuds matavfallsinsamling under 2015, säger Kristina Lindkvist, chef för 
affärsområdet Avfall och Miljö på Roslagsvatten.

I denna broschyr kan du läsa mer om matavfallsinsamlingen, eller hitta information om olika 
abonnemangsval, tidtabeller för hämtning av hushållsavfall, slamtömning och mycket mer. 

Mer information finns på www.roslagsvatten.se

Avfallstaxan och slamtaxan finns att ladda 
ner på www.roslagsvatten.se.

Du kan också kontakta kundservice:
•  Avfallsfrågor, 08-519 333 05 eller 
 vaxholm@sita.se

• Slamfrågor, 08-540 835 40 eller 
 avfall@roslagsvatten.se.

Illustrationer: Stina Söderholm
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HUSHÅLLSAVFALL - bra att veta 

TIDER FÖR HÄMTNING

SITA hämtar hushållsavfallet i Vaxholms stad, 
mån-fre mellan klockan 06:30-22:00. Om ditt 
kärl inte blivit tömt på din tömningsdag, låt det 
stå framme minsta 24 timmar i avvaktan på 
tömning.

På sida 5 kan du se vilken vecka du har tömning 
och vilka abonnemang du kan välja mellan. 

Avfallshämtning i samband med storhelger kan 
innebära en förskjuten hämtdag. Alternativ hämt-
ning meddelas på www.roslagsvatten.se samt via 
meddelande till berörda fastigheter.

Sommarhämtning
Töms ditt kärl udda veckor har du sommarhämt-
ning mellan vecka 25-33, har du tömning jämna 
veckor är sommarhämtningen mellan vecka 26-34. 
Det innebär att avfallet hämtas varje vecka under 
den perioden.

KÄRLPLACERING

Tänk på att det alltid ska vara lättframkomligt till 
den plats du har kärlet på.

Klipp också utstickande träd och buskar så att 
det blir minst 0,5 m fritt vid sidan av vägbanan 
och minst 4,5 meter högt (2 m i skärgården) och 
se till att marken under kärlen är plan. Ha gärna 
draghandtaget ut mot vägen för att underlätta för 
personalen.

DITT ABONNEMANGSVAL I SKÄRGÅRDEN 

(öar utan vägförbindelse)
Du som har en bostad i skärgården  kan välja 
mellan två abonnemang, se sida 5. 

Varje säck får av arbetsmiljöskäl väga max 15 kg. 
Har du mer sopor finns det olika alternativ:

• Extra säckar, s.k. betalsäckar, som du beställer 
 av SITA. Säckarna kan du lämna vid ett 
 ordinarie tömningstillfälle. 

• Har du mycket sopor kan du skaffa dig 
 ytterligare ett säckställ och betala för ytterligare 
 ett abonnemang. Du betalar då ingen grund-
 avgift för detta utan bara hämtningsavgiften.

HEMKOMPOSTERING

Det bästa ur miljösynpunkt är att röta matavfallet 
(läs om matavfallsinsamling på sida 4) eftersom 
både näringsämnen och energi tas tillvara. Men 
ett annat miljövänligt alternativ är att kompostera 
det i egen kompost. Då tar 
du hand om närings-
ämnena i maten och får fin 
jord att använda i rabatten. 
För att få  abonnemanget 
för hemkompostering 
behöver du lämna in en 
anmälan till Södra 
Roslagens miljö- och hälso-
skyddskontor. Telefon 08-578 663 00. 
Mer information och blanketter hittar du på 
www.srmh.se

TILLVAL TILL DITT ABONNEMANG

Du kan köpa till extra tjänster för att anpassa ditt 
abonnemang efter dina behov. Priserna hittar du i 
avfallstaxan på www.roslagsvatten.se.

Mindre kärl
Har du regelbundet en liten mängd sopor kan du 
byta till ett mindre kärl.

Extra hämtning
Vid behov har du möjlighet att beställa extra 
hämtning utöver de ordinarie hämtningarna. 

Betalsäck
Om du emellanåt behöver lämna större mängder 
brännbart avfall kan du köpa s.k. betalsäckar. 
Dessa säckar kan du lämna i samband med ordi-
narie hämtning bredvid ditt kärl eller säckställ. 
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DELNING AV KÄRL ELLER SÄCK

Två fastigheter kan dela på ett kärl eller en säck. 
På öarna måste dock båda hushållen kompostera 
sitt köksavfall. Avgiften ändras en månad efter att 
anmälan inlämnats och godkänts. Blankett kan 
du beställa av SITA på telefon 08-519 333 05 eller 
vaxholm@sita.se 

BYGG- OCH RIVNINGSAVFALL

Bygg- och rivningsavfall kan lämnas på avfalls-
anläggningen på Kovik eller vid Hagby mot 
avgift. Fastighetsägaren kan också beställa en 
container via valfri entreprenör.

Boende på fastland, Rindö, Skarpö och Resarö 
kan mot avgift beställa hämtning av byggavfall 
vid tomtgränsen. Avfallet hämtas då i en storsäck 
på 1 kbm. För beställning av storsäck kontakta 
SITAs kundtjänst på 08-519 333 05, eller 
vaxholm@sita.se. 

UPPEHÅLL I SOPHÄMTNINGEN

Om din fastighet kommer att stå obebodd under
ett helt kalenderår, utan att övernattning sker 
eller att fastigheten används på annat sätt, kan du 
fåuppehåll i sophämtningen. Du betalar då en-
bart en grundavgift. Vill du ha uppehåll för hela 
2016 behöver vi få din ansökan senast den 31 
december 2015. Inkommer din anmälan senare 
men avser hela året kan du bli avgiftsbefriad för 
den tid som återstår.

Tillståndet gäller ett år och anmälan om ny 
period görs varje år till SITA. Blanketter finns på 
www.roslagsvatten.se.

SOPHÄMTNING VINTERTID

Om du efter överenskommelse med Roslagsvatten 
och entreprenören flyttar ditt kärl till annan plats 
vintertid ska det stå framme mellan 
30 november till 1 april.

Om väglaget är dåligt kan det hända 
att sopbilen inte kan ta sig fram till 
din fastighet. Har du en väg- eller 
samfällighetsförening som ansvarar 
för väghållningen, informera oss om vem som är 
ordförande och/eller väghållare så löser vi 
snabbare eventuella problem med tömningen.

FLYTANDE ÅTERVINNINGSCENTRAL I 
SKÄRGÅRDEN 

På öarna hämtar vi grovavfall, farligt avfall och 
elavfall vid samma tillfälle, två gånger per år. 
Tänk på att du inte kan lämna något avfall i 
förväg utan endast direkt på färjan på de tider 
som den ligger vid bryggan. Det finns kunnig 
personal på plats som hjälper dig med sorteringen. 
Du kan inte lämna bygg- och rivningsavfall på 
färjan.
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Matavfallsinsamling i Vaxholm! 
Under året har ca 90% av hushållen på Resarö, Vaxön och Bogesund börjat sortera ut sitt matavfall i 
bruna avfallskärl. Totalt har dessa hushåll sorterat ut ca 100 ton matavfall, vilket ger 16 ton biogödsel 
och biogas som kan ersätta upp till 12 000 liter bensin! 

Under 2015 kommer även hushåll på Rindö och Skarpö att erbjudas möjligheten att sortera ut sitt 
matavfall.

Grönt kärl, brunt kärl eller kompostering? 
Den miljömässigt bästa behandlingsmetoden är 
att röta matavfallet eftersom både närings- och 
energiinnehållet då kan komma till nytta. Taxan 
är miljöstyrd vilket innebär att det är dyrast att 
inte sortera ut matavfallet, medan kompostering 
och utsortering av matavfallet är billigast. 
Matavfallet och det brännbara avfallet hämtas av 
två olika sopbilar för att hålla avfallen separerade. 
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Vår
2 maj  Ramsö m.fl. 09.00-12.30
  Västra Granholmen 13.30-13.45
  Östra Granholmen 14.00-14.30
  Furuholmen 14.45-15.00

9 maj Vikingsborg 09.00-09.30
  Knutsholmen 10.30-10.45
  Skogsö Södra 11.00-11.30
  Skogsö Udde 11.45-12.15
  Stegesund 13.15-14.00
  Edholma 14.15-14.45
  Vasholmen 15.15-15.45

10 maj Norra Tynningö Brygga 09.00-11.00
  Tynningö färjeläge 12.00-14.30

16 maj Höganäs Brygga 09.00-10.30
  Kalvholmen 11.00-11.15
  Tynningö färjeläge 12.00-14.30

Höst
5 sept Ramsö m.fl. 09.00-12.30
  Västra Granholmen 13.30-13.45
  Östra Granholmen 14.00-14.30
  Risholmen 14.45-15.00

12 sept Vikingsborg 09.00-09.30
  Skogsö Södra 10.30-11.00
  Hästholmen 11.00-11.45
  Skogsö Udde 12.00-12.30
  Stegesund 13.15-14.00
  Edholma 14.15-14.45
  Vasholmen 15.15-15.45

13 sept Norra Tynningö Brygga 09.00-11.00
  Tynningö färjeläge 12.00-14.30

19 sept Höganäs Brygga 09.00-10.30
  Kalvholmen 11.00-11.15
  Tynningö färjeläge 12.00-14.30

 DATUM PLATS TID DATUM PLATS TID

Tidtabell hushållshämtning 
För permanentboende och fritidsboende

Grovavfall och flytande ÅVC 
Schema för hämtning på öarna

PERMANENTBOENDE
Ordinarie hämtning, udda veckor
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 
49, 51

Ordinarie hämtning, jämna veckor
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 
50, 52

Kompostering - gles hämtning* udda veckor
3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51

Kompostering, gles hämtning* jämna veckor
2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50

FRITIDSBOENDE
(Fastland och öar med vägförbindelse)

Ordinarie hämtning udda veckor
17, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
35, 37, 39, 43, 47

Ordinarie hämtning, jämna veckor
16, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 36, 38, 42, 46

Kompostering, gles hämtning* udda veckor
21, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47

Kompostering, gles hämtning* jämna veckor
20, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46

FRITIDSBOENDE
(Öar utan vägförbindelse)

Ordinarie hämtning jämna veckor
16, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
36, 38, 42, 46

Kompostering, gles hämtning*, jämna veckor
20, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46

*Avser fastigheter som komposterar hushållsavfall efter god-
kännande av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.
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• Batterier (små) lämnas i röda batteriholkar vid 
 återvinningsstationer och vissa butiker.

• Batterier (uppladdningsbarra och inbyggda) i t ex 
 leksak, tandborste etc lämnas vid 
 miljöstationen på Återvinning-
 scentralen (ÅVC)

• Batterier (bil/båt) återlämnas till butiker och 
 verkstäder som säljer bilbatterier.

• Bygg- & rivningsavfall kan lämnas på avfalls-
 anläggningen på Kovik eller vid Hagby mot en 
 avgift. Det går även att beställa en container av 
 valfri entreprenör. För mindre mängder 
 (1 kbm) kan en storsäck beställas hos SITA 
 enligt taxa.

• Däck återlämnas till försäljningsställe, bilverk-
  städer och bilskrotar. Däck utan fälg lämnas 
 kostnadsfritt, med fälg lämnas mot en mindre 
 avgift.

• Elektronikavfall dvs allt som drivs med 
 sladd eller batteri samt glöd lampor,
 lågenergilampor och lysrör lämnas till ÅVC.

• Farligt avfall som färgrester, kemikalier och 
 lösningsmedel lämnas till miljöstationen på 
 ÅVC.

• Grovavfall som förbrukade husgeråd, gamla 
 möbler, kasserade cyklar, barnvagnar, träavfall, 
 emballage etc. lämnas på ÅVC. För större 
 mängder se Bygg- & rivningsavfall. 
 Se även Kyl & frys.

• Kyl & frys samt vitvaror kan lämnas på ÅVC. På 
 fastland och öar med broför-
 bindelse kan hämtning beställas 
 en gång per år utan extra kostnad. 
 För övriga öar gäller flytande 
 ÅVC. Kylmöbler ska hanteras 
 försiktigt så inte kylmedier läcker ut.

• Latrin ansökan om tillstånd för latrinkompost, 
 installation av förmultningstoalett eller anläg-
 gande av enskilt avlopp lämnas till Södra 
 Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.

• Läkemedelsrester överblivna
 läkemedel och använda kanyler
 ska lämnas till apotek. påsar för 
 överblivna läkemedel finns att 
 hämta där.

• Mjukplast läggs i behållare för plastförpack-
 ningar på återvinningsstationerna.

• Slam töms enligt schema. Extra tömning 
 beställs hos Roslagsvatten 08-540 835 40.

• Tidningar och förpackningar i glas, metall, 
 papper och plast lämnas i respek-
 tive behållare på återvinnings-
 stationer eller på ÅVC.

• Trädgårdsavfall och löv bör i möjligaste mån 
 komposteras vid fastigheten. Det ger en fin 
 trädgårdsjord, och du behöver inget tillstånd 
 för att kompostera trädgårdsavfall.

• Vitvaror Se Kyl & frys.

Avfallsguide 

Här finns Återvinningsstationerna

• Resarö, Resarövägen, parkeringen
• Kullön, naturreservat,parkering
• Rindö, Ovanför färjeläget mot Vaxön
• Vaxön, Blynäsvägen/Eriksövägen parkering
• Vaxön, Pålsundsvägen/Stockholmsvägen 
 intill Statoil
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FARLIGT AVFALL

Farligt avfall är avfall som är explosivt, brand-
farligt, frätande, smittförande eller giftigt för 
människa och miljö. Produkter som klassas som 
farligt avfall är märkta med farosymboler.

Så här lämnar du farligt avfall 
Det är viktigt att allt farligt avfall sorteras ut och 
lämnas in på ett korrekt sätt så att inga gifter 
läcker ut i vår närmiljö. Inget farligt avfall får  
hällas ut i avloppet eftersom det hämmar den 
naturliga nedbrytningsprocessen och förs vidare 

ut i åar, sjöar eller ner i grundvattnet.

Återvinningscentralen på Eriksövägen
På återvinningscentralens 
miljöstation kan hushåll lämna 
farligt avfall utan kostnad. 
Företagare med företagskort är 

välkomna att lämna mindre mängder 
farligt avfall på återvinningscentralen 

på Eriksövägen. Företagskort kan 
köpas via SITA, telefonnummer 
08-519 333 05.

Flytande återvinningscentral i skärgården
Du som bor på öarna kan kostnadsfritt lämna 
farligt avfall på vår flytande återvinningscentral. 
Tiderna för färjan hittar du på sida 5.

Tips. Om du vet att du bara har små mängder 
avfall kan du gå ihop med en eller flera grannar 
och dela på en hämtning. Tänk 
på att bara en kan stå som 
fakturamottagare för 
beställningen och 
att avfallet bara 
hämtas på en 
plats. 

ELAVFALL

Så här lämnar du elavfall
Det är viktigt att allt elavfall sorteras ut och lämnas 
in på ett korrekt sätt eftersom det oftast är ett 
farligt avfall.

Återvinningscentralen på Eriksövägen
Här kan hushåll kostnadsfritt lämna elavfall. 
Företagare med företagskort är välkomna att 
lämna mindre mängder elektronik. Företagskort 
kan köpas via SITA, telefonnummer 08-519 333 05.

Flytande återvinningscentral
Du som bor på öarna kan kostnadsfritt lämna 
elavfall på vår flytande återvinningscentral. 
Tiderna för färjan hittar du på sida 5.  

Få elavfall hämtat vid fastigheten
Kyl, frys och stora vitvaror kan du få hämtat 
från din fastighet gratis en gång per år. Lämnar 
du elavfall oftare än så får du betala en kostnad. 
Mindre elavfall kan lämnas på åter-
vinningscentralen på Eriksövägen.

Farligt avfall och Elavfall 
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Grovavfall och trädgårdsavfall 

VAD ÄR GROVAVFALL OCH INTE?

Med grovavfall menas sådant avfall som uppstår 
normalt i ett hushåll men som är för tungt eller 
stort för att slängas i soppåsen. Till grovavfall 
räknas också sådant hushållsavfall som inte är 
brännbart eller farligt avfall.

Sådant som uppkommit vid exempelvis reno-
vering, ombyggnad eller rivning räknas som 
bygg- och rivningsavfall, vilket inte klassas som 
ett hushållsavfall och ingår därför inte i avfalls-
avgiften. Dessa kan du lämna på vissa återvin-
ningscentraler eller beställa en hämtning av valfri 
entreprenör mot en kostnad. 

Några exempel på bygg- och rivningsavfall är 
badkar, handfat, toalettstolar, varmvattenberedare 
och trallvirke.

Bil- och båtdelar räknas inte heller som hushålls-
avfall. 

Låt fungerande saker komma till nytta 
Störst miljönytta gör dina saker när de åter-
används istället för att bli till avfall. Sälj på loppis, 
Blocket, Tradera eller skänk saker du inte har 
användning för till någon annan som behöver dem.

Återvinningscentralen på Eriksövägen
Du kan utan kostnad lämna sorterat grovavfall på 
återvinningscentralen på Eriksövägen. Företagare 
med företagskort är välkomna att lämna mindre 
mängder grovavfall på återvinningscentralen på 
Eriksövägen. Företagskort kan köpas via SITA, 
telefonnummer 08-519 333 05.
OBS! Byggavfall går inte att lämna på åter-
vinningscentralen.

Hämtning av grovavfall i storsäck
Boende på fastland, Rindö, Skarpö och Resarö 
kan mot en avgift beställa hämtning av grovavfall 
och byggavfall vid tomtgräns. Avfallet hämtas i 

en storsäck på 1 kbm. För beställning av storsäck 
kontakta SITAs kundtjänst på 08-519 333 05.

Flytande återvinningscentral i skärgården 
På öarna hämtar vi grovavfall, farligt avfall och 
elavfall vid samma tillfälle, två gånger per år. 
Tänk på att du inte kan lämna något avfall i 
förväg utan endast direkt på färjan på de tider som 
den ligger vid bryggan. Det finns kunnig personal 
på plats som hjälper dig med sorteringen. Du kan 
inte lämna bygg- och rivningsavfall på färjan.

SÅ HÄR LÄMNAR DU DITT 
TRÄDGÅRDSAVFALL

Med trädgårdsavfall menas sådant som går att 
kompostera, som ris, grenar, löv, gräsklipp, mossa 
och liknande. Trädgårdsavfall får inte slängas på 
allmän mark eller i naturen. 

Kompostera
I första hand bör du kompostera ditt trädgårds-
avfall. Ingen anmälan behövs till miljö- och 
hälsoskyddsenheten. 

Återvinningscentralen på Eriksövägen
Du kan utan kostnad lämna trädgårdsavfall på 
återvinningscentralen på Eriksövägen. Jord, sand, 
grus, stubbar mm går inte att lämna på åter-
vinningscentralen. Det kan du istället lämna mot 
en avgift på SÖRAB:s anläggningar, eller beställa 
hämtning från en valfri entreprenör. 

HAR DU BYGGAVFALL?

Byggavfall är inte ett kommunalt ansvar. Har du 
byggavfall kan du lämna det mot en avgift på 
Koviks återvinningsanläggning eller vid någon av 
SÖRABs anläggningar. Vill du få det hämtat från 
din fastighet kan du beställa hämtning av valfri 
entreprenör.
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EU:s avfallstrappa 
Sveriges miljömål när det gäller avfall utgår från EU:s avfallstrappa som är vägledande för hur allt 
avfall ska behandlas.

MINIMERA

I första hand ska vi sträva efter att minska mängden avfall genom att tänka igenom vår konsumtion.
Exempelvis ska vi inte köpa mer mat än vad vi hinner äta upp innan den blir dålig. Istället för att köpa 
billiga slit-och-släng-produkter kan vi köpa produkter av god kvalitet som håller längre.

ÅTERANVÄNDA

Var miljönärvänlig! Genom att laga, låna och återanvända saker sparar du på både 
plånboken och miljön. Hela och rena saker kan skänkas bort eller säljas, möbler kan 
renoveras och gamla gardiner kan sys om till kuddar. Bara fantasin sätter gränser på hur 
gamla saker kan återanvändas.

MATERIALÅTERVINNA

Avfall som inte går att återanvända ska i så hög grad som möjligt materialåtervinnas. Genom att 
återvinna material minskar vi belastningen på jordens resurser samt vår klimat- och miljöpåverkan.

ENERGIÅTERVINNA

Det som inte kan återanvändas eller återvinnas ska om möjligt energiåtervinnas genom förbränning.

DEPONERA

Det lilla avfallet som inte kan hanteras på något av ovanstående sätt hamnar på deponi.
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Har du ett enskilt avlopp som ska slamsugas 
ska du se till att din anläggning är lättåtkomlig 
när det är dags för slamhämtning. Det är också 
viktigt att vägen fram till din fastighet är lätt att 
komma fram på för renhållningsfordonen. 

ATT TÄNKA PÅ INFÖR EN SLAMHÄMTNING

Enligt föreskrifter om avfallshantering för 
Vaxholm stad har du som anläggningsägare ett 
ansvar att se till att det går att tömma din anlägg-
ning. Du behöver tänka på följande: 
• Märk ut din avloppsanläggning så att den är 
 lätt att hitta

• Flytta på eventuella hinder från uppställnings-
 plats såsom bilar och släpvagnar etc. som annars 
 kan orsaka extra kostnad för slangdragning eller 
 bomkörning

• Röj buskar runt avloppsanläggningen

• Se till att lock och manluckor inte är över-
 täckta. Ta också bort krukor och prydnads-
 föremål från locket

• Röj växtlighet längs vägen så att det fria 
 utrymmet för slambilen blir 3,5 meter brett 
 och 4 meter högt 

• Vintertid är det viktigt att det är skottat och 
 halkbekämpat fram till brunnen och/eller
 tanken så att de är lättillgängliga

• Vintertid är det också viktigt att snöröja och 
 halkbekämpa vägen så att slambilen och 
 personalen tar sig fram 

Taxan hittar du på www.roslagsvatten.se eller 
beställer via Roslagsvattens kundservice:
08-540 835 40 eller avfall@roslagsvatten.se.

ATT TÄNKA PÅ OM DU HAR NYTT AVLOPP

När ditt avlopp är anlagt och klart ska du fylla 
i ett ”Intyg om utförd avloppsanläggning” och 
skicka in det till Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddskontor. Du ansvarar också för att 
anläggningen fungerar som det ska.

HUR OFTA SKA SLAMHÄMTNING SKE?

Hur ofta slam ska hämtas styrs av föreskrifter om 
avfallshantering för Vaxholm stad. Extra hämt-
ning beställs hos Roslagsvatten, 08- 540 835 40.

EXTRA BESTÄLLNING AV HÄMTNING

Beställning av slamhämtning gör du hos 
Roslagsvatten. Det innebär att vi tömmer inom 
7 arbetsdagar på fastlandet och inom 14 arbets-
dagar i skärgården. Om du beställer en extra 
hämtning mellan de obligatoriska slamhämtnin-
garna måste du själv komma ihåg att anmäla till 
Roslagsvatten om du inte vill ha nästa obligator-
iska hämtning.

AKUT SLAMTÖMNING

Om du behöver akut tömning av din anläggning 
utanför kontorstid, ring jourtelefon 08-768 03 14. 
Vi kommer och tömmer inom 24 timmar.

KOMPOSTERING

Ansökan om tillstånd för latrinkompost, instal-
lation av förmultningstoalett eller anläggande av 
enskilt avlopp lämnas till Södra Roslagens miljö- 
och hälsoskyddskontor. Blanketter finns att ladda 
ner på www.roslagsvatten.se

Slam 

Om du undrar när din anläggning slamtöms, kontakta Roslagsvattens kundservice på 
avfall@roslagsvatten.se eller 08- 540 835 40.
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Om du saknar möjlighet att kompostera eller 
frakta bort ditt trädgårdsavfall så får du elda 
mindre mängder torrt trädgårdsavfall på din 
tomt. Innan du börjar elda måste du vara säker 
på att det inte råder eldningsförbud och att 
eldningen inte sker i strid med gällande brand-
föreskrifter. 1 maj–30 september råder eldnings-
förbud inom detaljplanelagt område.

Tänk på detta när du eldar:
• Du får bara elda torrt ris och torra grenar, inte 
 löv, gräs eller annat avfall.

• Eldningen får inte orsaka olägenhet för någon 
 i omgivningen. Röken innehåller en rad hälso-
 farliga ämnen och partiklar och det är särskilt 
 olämpligt att elda fuktiga löv och gräs. För 
 astmatiker är röken ett direkt hot mot hälsan.

• Släckningsutrustning måste finnas till hands 

FÖRBJUDET ATT ELDA AVFALL

Det är förbjudet att elda allt annat avfall än torrt 
trädavfall såsom kvistar och grenar.  Tryck-
impregnerat trä innehåller till exempel arsenik 
som frigörs vid förbränning och är mycket giftigt 
att inandas. Även askan från tryckimpregnerat 
virke är mycket giftig och kan vara dödlig redan i 
små mängder.

Vill du få information om Brandförsvarets 
eldningsförbud, ring 08-454 83 39.

Eldning 

LÄNKTIPS AVFALL

Roslagsvatten | www.roslagsvatten.se

Sita Sverige | www.sita.se

Vaxholm stad | www.vaxholm.se

Förpacknings- och tidningsinsamlingen | www.ftiab.se

Håll Sverige Rent | www.hsr.se

Information om avfall | www.sopor.nu

Elkretsen | www.elkretsen.se

Hämta avfall | www.hamtaavfall.nu

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor | www.srmh.se 

Tack för hjälpen!
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Frågor om slamhämtning.

Telefon: 08-540 835 40
E-post: avfall@roslagsvatten.se

Kontoret är öppet: måndag–fredag 
kl 08.00–16.00
www.roslagsvatten.se

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor

Telefon: 08-578 663 00
E-post: miljokontoret@srmh.se

Återvinningscentralen på Eriksövägen har öppet:
Tisdag, onsdag, torsdag kl 13:00-19:00
Lördag, söndag kl 09:00-14:00

Stängt följande dagar:
1 januari, 6 juni, 20 juni, 31 oktober, 24-26 december, 
31 december. Återvinningscentralen är även stängd dagen före röd dag.

Med reservation för förändringar

Frågor kring nya avfallsabonnemang, 
matavfallsinsamling, avfallsfakturor, utebliven 
hämtning, extra hämtning, flyttanmälan mm.

Telefon: 08-519 333 05
E-post: vaxholm@sita.se


