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Tabell 1
Bestämmelser om sortering, emballering och överlämning.

Avfallsslag
Bygg- och
rivningsavfall

Beskrivning och exempel
Bygg- och
rivningsavfall är avfall
som uppkommer vid
nybyggnation,
renovering,
ombyggnation eller
rivning av byggnader,
eller som uppstår vid
anläggningsarbete i
trädgård.

Emballering och
överlämning
Hushåll får lämna
bygg- och
rivningsavfall till en
återvinningscentral.
Det ingår inte i
kommunens ansvar
att samla in eller
omhänderta byggoch rivningsavfall
som producerats i
yrkesmässig
verksamhet.

En del bygg- och
rivningsavfall
klassas som farligt
avfall, till exempel
asbesthaltigt avfall.
Sådant avfall måste
hanteras enligt
regler för farligt
avfall. Asbest ska
förpackas före
överlämning.

Elavfall, ljuskällor
och batterier

Elavfall är allt som
drivs med sladd eller
batteri, till exempel tvapparater, datorer,
telefoner,

Elavfall, ljuskällor,
små batterier och
bilbatterier kan
lämnas till en
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dammsugare,
tvättmaskiner och
vattenkokare.

Ljuskällor är till
exempel glödlampor,
lågenergilampor och
lysrör.

Batterier är både
småbatterier och
blybatterier/bilbatteri
er.

Elavfall, ljuskällor och
batterier omfattas av
producentansvar.

återvinningscentral.

Småelektronik, små
ljuskällor och små
batterier kan
lämnas i skåpet
”Samlaren”.

Elavfall, batterier
och ljuskällor kan
lämnas till Farligt
Avfall-bilen.

Små batterier kan
lämnas i batteriholk
och till vissa
återvinningsstation
er.

Hushåll som har
fyrfackskärl kan
lämna små
ljuskällor, små
batterier från
hushåll på kärlet.

Farligt avfall

Farligt avfall är sådant
avfall som finns
uppräknat i
avfallsförordningen och
som har egenskaper som
gör att det måste
hanteras särskilt för att
inte skada levande
organismer eller miljön.

Farligt avfall kan
lämnas till en
återvinningscentral,
eller annan plats
som kommunens
avfallsorganisation
hänvisar till.

2

Exempel är färg, lackoch limrester,
lösningsmedel,
sprayburkar,
rengöringsmedel,
bekämpningsmedel och
syror.

Farligt avfall ska
vara sorterat när
det lämnas.
Sorteringen ska
följa
instruktionerna
från kommunens
avfallsorganisation.

Farligt avfall ska
vara tydligt märkt
med uppgifter om
innehåll eller
lämnas i uppmärkt
behållare.
Skrymmande farligt
avfall behöver inte
märkas när det
lämnas på anvisad,
uppmärkt plats och
när det är
uppenbart vad
avfallet utgörs av,
till exempel kyl- och
frysskåp. Olika
typer av farligt
avfall får inte
blandas inom
samma kolli eller i
samma flaska.

Fosforfiltermaterial från
små/enskilda
avloppsanläggning
ar

Fosforfiltermaterial är
ett material med hög
kapacitet för
fosforbindning och
som används i
små/enskilda
avloppsanläggningar

Fosforfiltermaterial
hanteras normalt i
filterkassett eller
lösvikt och ska vara
förpackat eller
tillgängligt så att
det kan hämtas med
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Förpackningar

för att avskilja fosfor
från avloppsvatten. I
allmänhet används
kalkbaserade
filtermaterial.

ett fordon som är
utrustat med kran
eller suganordning.

Förpackningar är en
produkt tillverkad för
att skydda, hantera,
leverera och
presentera en vara.
Förpackningar som
avses här är gjorda av
papp, papper, kartong,
wellpapp, hård- och
mjukplast, stålplåt,
glas eller aluminium.

Förpackningar som
sorteras i behållare
på fastigheten ska
läggas i avsett fack
eller behållare.
Avfallet får inte
emballeras i annat
materialslag.

Producentansvar gäller
för förpackningar.
Returpapper

Returpapper är
tidningar, tidskrifter,
direktreklam,
kataloger och liknande
produkter av papper.
Kuvert är inte
returpapper bland
annat eftersom klistret
på kuvert är ett
problem vid
återvinningen.

Förpackningar kan
även lämnas till
återvinningsstation
eller i annat
insamlingssystem.

Returpapper som
sorteras i behållare
på fastigheten ska
läggas i avsett fack
eller behållare.
Avfallet får inte
emballeras i annat
materialslag.

Returpapper kan
även lämnas till
återvinningsstation
eller i annat
insamlingssystem.
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Grovavfall

Grovavfall är
hushållsavfall som är
tungt eller
skrymmande, eller har
andra egenskaper som
gör att det inte är
lämpligt att samla in i
kärl eller säckar, till
exempel trasiga
möbler, cyklar och
barnvagnar.

Grovavfall ska
lämnas till en
återvinningscentral,
eller till annan plats
som kommunens
avfallsorganisation
hänvisar till, och
sorteras enligt
instruktioner på
plats.

Grovavfall kan även
hämtas av
kommunens
avfallsorganisation
vid fastigheten efter
beställning enligt
avfallstaxan.

Latrin

Matavfall

En blandning av urin och
exkrementer (fekalier)
från människor.
Matavfall är allt
biologiskt nedbrytbart
avfall som utgörs av
hushållsavfall och som
uppstår i
livsmedelshantering.
Det är avfall från
hushåll, restauranger,
storkök, butiker och
liknande. I begreppet
matavfall ingår också
avfall som mals eller
hälls ut i vasken, men

Latrin komposteras
på den egna
fastigheten, efter
ansökan enligt § 59
Matavfall läggs i
avsedda
matavfallspåsar
som tillhandahålls
av kommunens
avfallsorganisation
och sedan i
behållaren för
matavfall eller i
facket för matavfall
i flerfackskärl. Det
är även möjligt att
kompostera
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bara om avfallet
samlas upp i en sluten
tank.

matavfall på den
egna fastigheten.
Kompostering av
matavfall ska
anmälas enligt § 58

Matfetter
(flytande) och
frityroljor

Matfetter och
frityroljor är allt
flytande fett som
används i samband
med matlagning.

Matfetter och
frityroljor lämnas i
genomskinliga
behållare med
tätslutande lock,
och lämnas till en
återvinningscentral
eller annan plats
som kommunens
avfallsorganisation
hänvisar till.

Restavfall

Restavfall är det
hushållsavfall som
kvarstår när allt annat
avfall (matavfall,
farligt avfall,
förpackningar,
returpapper, el-avfall
och annat avfall som
omfattas av
producentansvar) har
sorterats ut. Följande
saker räknas inte
heller som restavfall:
grovavfall,
trädgårdsavfall, slam
eller filtermaterial
från små/enskilda
avloppsanläggningar.

Restavfall lämnas i
behållaren för
restavfall eller i
facket för restavfall
i flerfackskärl.

Exempel på restavfall

Restavfall ska
läggas i påse eller
emballage av
lämpligt material
och storlek. Påsen
eller emballaget ska
vara väl förslutet så
att avfallet inte kan
spridas.

Dammande avfall
ska hanteras och
emballeras på
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är diskborstar, blöjor,
utslitna skor eller
innehåll i
dammsugarpåsar.

sådant sätt att
avfallet inte kan
förorsaka
störningar i
omgivningen.

Glödande avfall får
inte lämnas till
kommunens
avfallshantering.
Aska och dylikt ska
släckas, så att det
inte fattar eld, och
sedan emballeras
ordentligt.

Stickande och
skärande avfall, till
exempel trasigt glas
och porslin, ska
förpackas i ett
skyddande hölje så
att ingen kan
skadas.
Små sällskapsdjur,
som inte är större
än exempelvis ett
marsvin, och
mindre mängder
avfall från
husbehovsjakt kan
lämnas i behållare
för restavfall. Det
måste vara väl
förpackat och det
får inte förekomma
någon misstanke
om smitta.
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Sprutspetsar och
kanyler

Trädgårdsavfall

Förbrukade sprutspetsar
och kanyler.

Trädgårdsavfall är
komposterbart avfall
som uppstår vid
normalt bruk av
trädgård.

Förbrukade
sprutspetsar och
kanyler ska läggas i
särskilda behållare
som hämtas i förväg
på apotek och även
lämnas där.

Trädgårdsavfall
lämnas till en
återvinningscentral,
eller annan plats
som kommunens
avfallsorganisation
hänvisar till. Vid
insamling av
trädgårdsavfall vid
fastigheten ska
avfallet läggas löst i
behållare för
trädgårdsavfall.

Sten, jord och grus,
grövre grenar,
rotklumpar,
stammar och
stubbar ska lämnas
till en
återvinningscentral
enligt instruktioner.

Invasiva arter och
smittade
växtmaterial får
inte läggas bland
trädgårdsavfall,
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utan ska förpackas
och lämnas till
återvinningscentral
en enligt
instruktioner från
kommunens
avfallsorganisation.

Övrigt avfall som
omfattas av
producentansva
r*

Till exempel däck och
läkemedel.

Det ska sorteras,
emballeras och
lämnas enligt
mottagarens
instruktioner.

* Avfall som omfattas av producentansvar är förpackningar av papper, glas, metall
och plast samt bilbatterier (blybatterier), små batterier (om kasserade produkter
innehåller lösa batterier ska dessa plockas ur, är batterierna inbyggda i produkten
hanteras den som avfall från elektriska och elektroniska produkter),
lågenergilampor, LED-lampor, lysrör och andra ljuskällor, övrigt el avfall, däck,
läkemedel och annat avfallsslag som enligt förordning kan komma att omfattas av
producentansvar.
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