Anvisning om sortering och
paketering av avfall

ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN
DEN XX XXXXXXX 2010
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1 SORTERING AV AVFALL
Nedan uppräknade avfallsslag utsorteras och lämnas på anvisad plats som
anges vid respektive avfallsslag. Sorteringsvägledningen kan användas såväl
av enskilda som av företag. Dock gäller speciella regler för yrkesmässig
verksamhet. Regelverket är annorlunda när det gäller vem som tar emot avfallet
och när det gäller behörighet för olika typer av avfallstransporter.
Vid beviljat uppehåll i sophämtningen medges inget nyttjande av kommunens
återvinningscentral.

2 FARLIGT AVFALL
Farligt avfall är sådant avfall som har beteckningen * (asterisk) i bilaga 2 till
avfallsförordningen (2001:1063) eller avfall som har sådana egenskaper som
räknas upp i bilaga 3 till samma förordning.
Följande produkter eller ämnen utgör exempel på vad som skall hanteras som
farligt avfall, det kan vara frätande, cancerframkallande, fosterskadande,
ekotoxiskt, smittförande eller brandfarligt.
− Färg-, lackavfall samt hartser
− Limavfall (exempel kontaktlim, epoxilim, spackel)
− Lysrör (exempelvis lågenergilampor, solarierör, halogenlampor, vanliga
lysrör) omfattas av producentansvar
− Lösningsmedel
− Fotokemikalier (exempelvis fix och framkallare)
− Bekämpningsmedel
− Sprayburkar
− Annat starkt surt eller starkt alkaliskt avfall (exempelvis frätande ämnen
som kaustiksoda, svavelsyra, ammoniak, lut, avkalkningsmedel)
− Avfall som innehåller kvicksilver (t.ex. termometrar, barometrar, reläer)
− Batterier innehållande bly, kadmium eller kvicksilver – läs mer under
rubriken Batterier, omfattas av producentansvar
− Spillolja och annat oljeavfall
− Impregnerat trä – läs mer under rubriken Impregnerat trä
Hushållsavfall som utgörs av eller innehåller farligt avfall lämnas vid
miljöstationerna eller återvinningscentralen.
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Det ska paketeras i lämplig förpackning, gärna originalförpackning om den är
hel och märkas med innehåll. Olika kemikalier får inte blandas.

2.1 Impregnerat trä
Impregnerat trä betraktas som farligt avfall och lämnas på
återvinningscentralen.

2.2 Asbest
Asbestavfall hanteras som farligt avfall och ska förpackas i en tätslutande
förpackning som är tydligt märkt med varningstext – Innehåller asbest. Avfallet
lämnas på återvinningscentralen.

2.3 Läkemedel
Hushållens läkemedel lämnas till apoteket, använd gärna den särskilda påsen
apoteket tillhandahåller.

2.4 Riskavfall och smittförande avfall
Apoteket lämnar ut Safe-clip eller kanylburk till sprutspetsar. Det är endast
sprutspetsar som ska läggas i asken, ampull och resten av sprutan lägger du i
hushållsavfallet. När asken är full lämnar du tillbaka den till Apoteket.
Övrigt risk- och smittförande avfall ska läggas i tät försluten behållare som
sedan läggs i sopkärlet.

3 AVFALL SOM OMFATTAS AV PRODUCENTANSVAR
3.1 Förpackningar av metall, kartong, plast, wellpapp och glas
Förpackningar av metall, kartong, hårdplast, wellpapp och glas lämnas på
återvinningscentralen och vid samtliga återvinningsstationer. Vissa områden har
s.k. fastighetsnära hämtning, vilket innebär att det utsorterade avfallet kan
lämnas där av de boende i områdena.
Ytterligare information finns att hämta på Internet (www.ftiab.se).

3.2 Tidningar och kontorspapper
Returpapper såsom tidningar, tidskrifter, reklam och kontorspapper lämnas till
återvinningscentralen.

3.3 Skrotbilar
Uttjänta bilar lämnas till behörigt bilskrotningsföretag.
6

3.4 Bildäck
Bildäck lämnas vid försäljningsställen. Enstaka däck från privatpersoner tas
emot på återvinningscentralen. Däcken bör vara demonterade från fälgen.

3.5 Avfall av elektriska och elektroniska produkter från
hushållen
Avfall av elektriska och elektroniska produkter lämnas in på
återvinningscentralen. Även produkter med inbyggda miljöfarliga batterier
räknas hit.
Ytterligare information finns att hämta på Internet (www.el-retur.se).

3.5.1 Vitvaror
Vitvaror såsom köksspisar, spisfläktar, torktumlare, tvättmaskiner och
diskmaskiner är elektriska produkter och lämnas på återvinningscentralen.

3.5.2 Kasserade kylskåp och frysar
Enligt avfallsförordningen skall alla kasserade kylskåp och frysar förvaras skilt
från annat avfall och transporteras bort genom kommunens försorg.
Kasserade kylskåp och frysar lämnas på återvinningscentralen eller hämtas
efter budning mot avgift.

3.6 Glödlampor, lysrör, lågenergilampor etc.
Glödlampor, lysrör, lågenergilampor etc. lämnas vid miljöstationerna eller på
återvinningscentralen.

3.7 Batterier
3.7.1 Små batterier
De batterier som inte räknas som start- eller industribatterier och som väger
mindre än 3 kg räknas som bärbara batterier.
Bärbara småbatterier lämnar du i batteriholken, både engångs- och
laddningsbara. Saker som innehåller inbyggda batterier ska dock inte lämnas
där, utan lämnas bland elektronikavfall på återvinningscentralen.
Verksamhetsutövare ska ta kontakt med El-Kretsen angående insamling av
bärbara batterier.
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3.7.2 Bilbatterier
Med bilbatterier menas batterier som är designade för start av fordon.
Förbrukade bilbatterier kan kostnadsfritt lämnas till återförsäljare av
startbatterier eller till återvinningscentralen.

3.8 Frigolitplast
Frigolitplast lämnas på återvinningscentralen. Små frigolitförpackningar så som
köttråg lämnas som plastförpackning på återvinningscentralen eller vid samtliga
återvinningsstationer.

4 GROVAVFALL
Grovavfall är sådant skrymmande avfall från hushållen som inte ryms i eller av
andra skäl inte kan läggas i behållare eller säck för hushållsavfall. Grovavfall är
exempelvis utrangerade möbler, cyklar och liknande (OBS! vitvaror räknas som
elektronikavfall).
Grovavfall från hushållen (skrymmande hushållsavfall) lämnas sorterat på
Återvinningscentralen. Avfallet sorteras i metallskrot, trä, brännbart och icke
brännbart.

5 TRÄDGÅRDSAVFALL
Grenar, kvistar, löv, gräsklipp och annat liknande organiskt avfall från
trädgårdar får komposteras på egen fastighet. Avfallet får också lämnas på
återvinningscentralen.

6 LATRIN
Latrinbehållare tillhandahålls av kommunen vid tecknande av
latrinabonnemang, dessa hämtas 4 gånger per år för åretruntboende och 2
gånger per år för fritidsboende.

7 SLAM
Slamtömning från enskilda avloppsanläggningar och avfall från fettavskiljare
hanteras och debiteras av entreprenör med egen kundtjänst.
Tömning av slamavskiljare för permanentboende och verksamheter ska ske
minst en gång per år och för fritidsboende minst vart annat år.
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8 DÖDA SÄLLSKAPSDJUR SAMT AVFALL FRÅN
HUSBEHOVSJAKT
Döda sällskapsdjur samt avfall från husbehovsjakt kan lämnas på den plats
Avfallsavdelningen i varje enskilt fall anvisar. De flesta djurkliniker och
djursjukhus erbjuder hjälp med omhändertagande/ kremering av kroppen.
Döda lantbruksdjur räknas inte som sällskapsdjur. De måste tas omhand av en
godkänd anläggning och får inte grävas ner.
Eventuella djurrester från jakt kan grävas ner om det kan göras utan att
olägenhet uppstår.

9 ANNAT AVFALL ÄN HUSHÅLLSAVFALL (INKLUSIVE
BYGG- OCH RIVNINGSAVFALL FRÅN OMFATTANDE
BYGGVERKSAMHET PÅ FASTIGHETEN)
Avfall från verksamheter (t ex spill från tillverkning, emballage, kontorsavfall,
farligt avfall, bygg- och rivningsavfall) omfattas inte av det kommunala
renhållningsansvaret. Företag och verksamheter är skyldiga att sortera sitt
avfall vid källan och se till att det tas omhand på ett riktigt sätt.
Det utsorterade avfallet ska transporteras bort från fastigheten så ofta att
olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår.
Den som yrkesmässigt samlar in eller för någon annans räkning yrkesmässigt
ombesörjer återvinning eller bortskaffande av avfall ska ha tillstånd eller vara
anmäld hos länsstyrelsen. Det är verksamhetsutövaren som är skyldig att
kontrollera att transportören har de tillstånd som krävs för att få transportera
avfall till lämplig behandling.
På Bångahagens och Odenslunds återvinningscentral kan företag och
verksamheter lämna avfall mot avgift enligt renhållningstaxan.
Dessa avfallslag ska sorteras ut:
-

Brännbart avfall

-

Farligt avfall

-

Återvinningsbart material

-

Bygg- och rivningsavfall

-

Förpackningar som omfattas av producentansvar

-

Annat avfalls omfattas av producentansvar

-

Elektronikavfall

-

Restavfall
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