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Allmänna råd om sortering och överlämnande
Av kommunens renhållningsföreskrifter och övriga tillämpliga föreskrifter följer att
nedan uppräknade avfallsslag skall utsorteras. Avfallet lämnas på för respektive
avfallsslag anvisad plats.
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Farligt avfall
Följande produkter eller ämnen utgör exempel på vad som skall hanteras som farligt
avfall:
− Färg-, lackavfall samt hartser
− Limavfall (exempelvis kontaktlim, epoxilim, spackel)
− 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 (exempelvis termometrar, barometrar, reläer)
− Spillolja och annat innehållande spilloljeavfall
− Trä som innehåller farliga ämnen, exempelvis tryckt trä och slipers
− Asbest (Lämnas i väl försluten plastförpackning)
Hushållsavfall som utgörs av eller innehåller farligt avfall lämnas vid kommunens
återvinningscentral, i fastigheter utrustade med miljöskåp eller i miljöboxen.
Asbest som lämnas ska vara inplastad och väl försluten.

Batterier
Enligt förordningen (2008:834) om batterier är hushållen skyldiga att sortera ut
batterier.
− Batterier kan lämnas vid kommunens återvinningscentral, återvinningsstationer
utrustade med batteriholkar, i fastigheter utrustade med miljöskåp eller i
miljöboxen.
− Produkter med inbyggda miljöfarliga batterier kan lämnas vid
försäljningsställen.
− Bilbatterier och andra större startbatterier kan lämnas vid försäljningsställen
eller kommunens återvinningscentral.
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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. Grovavfallet är exempelvis
utrangerade möbler, cyklar och liknande.
− Grovavfall från hushållen (skrymmande hushållsavfall) lämnas oförpackat vid
kommunens återvinningscentral.
− Grovavfall från hushållen kan lämnas där renhållningsfordonet stannar vid
sophämtning. Anmälan och hämtning av gropsopor sker enligt kommunen
förutbestämd hämtningsrutin.

Avfall av elektriska och elektroniska produkter från hushållen
− Avfall av elektriska och elektroniska produkter lämnas på kommunens
återvinningscentral.
− Lysrör (exempelvis lågenergilampor, solarierör, halogenlampor, vanliga lysrör)
lämnas på kommunens återvinningscentral, i fastigheter utrustade med miljöskåp
eller i miljöboxen.

Kasserade kylskåp och frysar
− Kasserade kylskåp och frysar kan lämnas vid kommunens återvinningscentral
eller anmälas till VA-/renhållningsavdelningen, som hämtar avfallet enligt det
årligen fastställda schemat för grovavfall.

Avfall under producentansvar
− Förpackningar av metall, kartong, plast, wellpapp och glas lämnas vid
återvinningsstationer, kommunens återvinningscentral eller på annan plats som
anvisas av representant för förpackningsproducent.

Icke brännbart hushållsavfall
- Hushållsavfall som inte är en förpackning, och inte är brännbart, ex keramik,
porslin och sanitetsporslin. Lämnas vid kommunens återvinningscentral eller på
av kommunen anvisad plats.

Trädgårdsavfall
− Abonnemang för fastighetshämtning av trädgårdsavfall kan beställas hos
kommunen. Trädgårdsavfall kan också lämnas vid kommunens
återvinningscentral.
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Latrin
− Hämtning sker varannan vecka för permanentboende. För fritidsboende sker
hämtning 7 gånger under tiden juni-augusti alternativt 13 gånger under tiden
april – september. Fylld behållare försluts av fastighetsinnehavare eller
nyttjanderättsinnehavare innan hämtning sker. Ny behållare och hämtning
ombesörjs av renhållaren.

Slam från enskilda avloppsanläggningar
− Tömning för permanentboende sker en (1) ggr/ år, enligt kommunen
förutbestämt tömningsschema.
− Tömning för fritidsboende sker en (1) ggr/ två (2) år, enligt kommunen
förutbestämt tömningsschema.
− Slutna tankar och minireningsverk töms efter beställning från fastighetsägaren
till kommunen, dock minst vartannat år.
− Fritidsboende med anslutning till BDT töms efter beställning från
fastighetsägaren till kommunen, dock minst var fjärde år.
Slam från enskilda anläggningar ska tömmas enl. ovan intervall,
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ansvarar för att anmäla behov
av tömning eller anmäla fastigheten till tömningsschema.

Fettavskiljare
− Tömning av fettavskiljare, annan hämtning av vegetabiliska oljor och fetter från
restaurang, storkök och liknande sker efter beställning till kommunen.

Stickande och skärande avfall
− Lämnas vid kommunens återvinningscentral eller på av kommunen anvisad
plats. Avfallet lämnas i väl försluten tät behållare av plast eller metall.
Observera, gäller inte blodsmittande föremål.

Läkemedel, cytostatika och sprutor
− Lämnas på apoteket. För använda sprutor finns på apoteket ändamålsenlig
behållare.
Döda sällskapsdjur samt avfall från husbehovsjakt
Döda mindre sällskapsdjur (hundar, katter, marsvin, andra smågnagare, kaniner m m) får
grävas ner på den egna fastigheten om det kan göras utan olägenhet för människors hälsa
eller miljö. Förutom besvärande lukt ska också hänsyn tas till risk att förorena vatten samt att
vilda djur kan gräva upp kadavret.
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Nyttjanderättshavare får gräva ner döda sällskapsdjur på bostadsfastigheten om tillåtelse
erhållits av fastighetsägaren.
De flesta djurkliniker och djursjukhus erbjuder hjälp med omhändertagande/ kremering av
kroppen.
Begravning av ponny, häst eller andra hovdjur kräver tillstånd hos länsstyrelsen.
Kommunen ska alltid intyga att platsen är godkänd innan länsstyrelsen ger tillstånd.
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.
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