Bilaga 3

Sorteringsanvisning - Annat avfall än hushållsavfall – verksamhetsavfall.
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. De avfallsslag som
räknas upp här ska sorteras ut och lämnas enligt anvisning. Det utsorterade avfallet ska transporteras bort
från fastigheten så ofta att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår.
Obs! Tänk på att avfall yrkesmässigt bara får transporteras av den som har länsstyrelsens tillstånd.
Verksamhetsutövaren är skyldig att kontrollera att transportören har de tillstånd som krävs för att få
transportera avfall till lämplig behandling. I regionen finns flera entreprenörer inom återvinningssektorn.
Ta kontakt med dessa för mer information om insamling och hantering.

Brännbart avfall
Brännbart avfall ska sorteras ut och lämnas till godkänd entreprenör.

Farligt avfall
Farligt avfall* ska sorteras ut och lämnas till entreprenör, godkänd av länsstyrelsen.
Obs! Farligt avfall ska hanteras varsamt och hållas avskilt från annat avfall!
Några exempel på farligt avfall är:
• Olja, oljefilter, smörjfett, diesel,
• färg, tryckfärg, lack, lim, hartser,
• lösningsmedel (bensin, aceton, lacknafta),
• glykol,
• frätande avfall – starkt surt eller alkaliskt,
• fotokemikalier,
• bekämpningsmedel
• impregnerat eller kemikalieförorenat trä,
• uppladdningsbara batterier, knappceller,
• fordonsbatterier,
• asbest,
• riskavfall,
• läkemedelsrester,
• avfall med kvicksilver och andra tungmetaller.
*Avfall som innehåller ämnen som är markerade med * i bilaga 2 till Avfallsförordningen (2001:1063) och har egenskaper (som t
ex frätande, cancerframkallande, fosterskadande, ekotoxiskt, smittförande eller brandfarligt) räknas till farligt avfall.

Återvinningsbart material
Trä, metallskrot m m bör sorteras ut och lämnas till godkänd entreprenör.
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Bygg och rivningsavfall
Tegel, takpannor, betong, dörrar, fönster, beslag, trä m m bör materialåtervinnas.
Osorterat bygg- och rivningsavfall får inte komprimeras.
Brännbart - sorteras ut och lämnas till godkänd entreprenör.
Ej brännbart – Lämnas till godkänd entreprenör för transport till godkänd avfallsdeponi.

Restavfall
Lämnas till godkänd entreprenör för transport till godkänd avfallsdeponi

Förpackningar (producentansvar)
Följande förpackningar ska sorteras ut och sorteras enligt producentens anvisning.
•
•
•
•
•
•

Förpackningar av plast,
Förpackningar av aluminium och stålplåt,
Förpackningar av färgat glas
Förpackningar av ofärgat glas
Förpackningar av papp, papper och kartong
Förpackningar av wellpapp.

Elektronikavfall (producentansvar)
Kasserade elektriska eller batteridrivna produkter t ex radio, TV, kontorsutrustning, telefoner,
armaturer, elektriska handverktyg och uppladdningsbara apparater lämnas i stålburar utanför containern
för elektronikavfall vid Stomsjö återvinningsgård.
Lysrör, lågenergilampor och glödlampor lämnas i respektive behållare på Stomsjö återvinningsgård.
Vitvaror (spisar, tvätt- och diskmaskiner) lämnas på anvisad plats vid Stomsjö återvinningsgård eller
hämtas efter beställning mot ersättning.
Kasserade kylmöbler (producentansvar) lämnas på anvisad plats vid Stomsjö återvinningsgård eller
hämtas efter beställning mot ersättning.
Obs! Äldre kylskåp och frysar innehåller freoner som skadar ozonlagret och ska därför hanteras varsamt
så att kylslingor och isolering inte skadas vid transport.

Däck (producentansvar)
Uttjänta däck kan lämnas till gummiverkstad eller till annan plats som däckproducent anvisar. (Är fälgen
kvar har verkstaden rätt att ta ut demonteringsavgift.)

Övrigt
För avfall som inte tas upp i renhållningsordningen, är avfallsproducenten skyldig att se till att gällande
regler och föreskrifter såsom Miljöbalken (1998:808), Avfallsförordningen (2001:1063) och andra
föreskrifter om avfallshantering följs.
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