Bilaga 1 till Föreskrifter för avfallshantering

Föreskriftsbilaga för sortering och lämning av avfall m.m.

Matavfall, restavfall och osorterat hushållsavfall som läggs i behållare ska
läggas i påse eller paket av lämpligt material och storlek. Det paketerade
avfallet ska vara väl förslutet så att avfallet inte kan spridas. Avfall ska vara väl
emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte
uppkommer.
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Typ av avfall som ska sorteras
ut och hållas skiljt från annat
avfall

Krav på utsortering

Krav på emballering m.m.

Instruktion för hämtning/ lämning

Avfall som inte är
hushållsavfall (till exempel
bygg- och rivningsavfall från
omfattande byggverksamhet
på fastigheten).

Detta avfall ska
hanteras separat
från hushållsavfall.

Enligt renhållarens anvisningar

Enligt renhållarens anvisningar

Farligt avfall
Farligt avfall är ett
samlingsnamn för avfall som
innehåller eller består av
ämnen med farliga
egenskaper. Det kan till
exempel röra sig om ämnen
som är giftiga, brandfarliga,
frätande, cancerframkallande
eller på annat sätt skadliga för
människors hälsa eller miljö.

Ska hållas separat från
annat avfall och får
inte blandas med
annat avfall.

Det farliga avfallet ska vara väl förpackat, helst i
originalförpackning. Används en annan
förpackning än den ursprungliga ska den vara
tydligt märkt med uppgift om innehåll. Olika
typer av farligt avfall får inte blandas.

Farligt avfall lämnas vid anvisad
återvinningscentral eller enligt
renhållarens anvisningar.
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Typ av avfall som ska sorteras
ut och hållas skiljt från annat
avfall

Krav på utsortering

Krav på emballering m.m.

Instruktion för hämtning/ lämning

Grovavfall
Med grovavfall avses
hushållsavfall som är så tungt
och skrymmande eller har andra
egenskaper som gör att det inte
är lämpligt att samla in i säck
eller kärl

Grovavfall som
utgör hushållsavfall
behöver på grund av
avfallets egenskaper
hanteras separat
från annat
hushållsavfall.

Grovavfall från hushåll för separat borttransport
av renhållaren ska i den mån det är möjligt,
buntas eller förpackas i lämpligt emballage.
Grovavfallet ska förses med märkning som
klargör att det är fråga om grovavfall.

Grovavfall från hushållen lämnas vid
återvinnings- central. På återvinningscentralen ska avfallet sorteras och
lämnas enligt instruktioner på plats.
Hämtning från fastighet kan beställas
separat enligt kommunens avfallstaxa.

På återvinningscentralen ska avfallet lämnas enligt
instruktioner på plats.

Trädgårdsavfall från hushållen lämnas
vid återvinnings- central eller på
annan av renhållaren anvisad plats.

Ska sorteras ut och
Trädgårdsavfall
Med trädgårdsavfall avses
hållas skilt från
huvudsakligen växtavfall som
annat grovavfall.
uppkommer vid den normala
skötseln av villa-, radhus- och
fritidstomter. Som
trädgårdsavfall räknas inte avfall
som uppkommer vid större
omläggning av trädgårdar,
stubbar eller fällda träd.

För alternativ med abonnemang med hämtning
av trädgårdsavfall i kärl, ska avfallet läggas löst i
kärlet och inte packas så hårt att tömningen
försvåras.

Hämtning från fastighet kan beställas
separat enligt kommunens avfallstaxa.
Hämtning av trädgårdsavfall sker
separat från hämtning av annat
grovavfall.
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Typ av avfall som ska
sorteras ut och hållas skiljt
från annat avfall

Krav på utsortering

Krav på emballering m.m.

Instruktion för hämtning/ lämning

Latrin

Ska avskiljas och
hållas skilt från
annat avfall.

Enligt renhållarens anvisningar

Enligt renhållarens anvisningar.

Enligt renhållarens anvisningar

Matavfall borttransporteras från
fastigheten i
enlighet med hämtningsintervall som
kommunen erbjuder i avfallstaxa.

Ska hanteras enligt
Matavfall
Matavfall är sådant som blir
de olika system som
över och inte kan sparas när du erbjuds i avfallstaxa.
lagat eller ätit mat
Ska vara åtkomligt
Slam och fosforfiltermaterial
från små avlopps- anläggningar för tömning i den
anläggning där det
genereras.

Filtermaterial från fosforfällor och andra

Enligt renhållarens anvisningar.

jämförbara filter ska vara förpackat eller
tillgängligt på ett sådant sätt att hämtning kan
utföras av fordon utrustat med kran eller
suganordning.

Fett från fettavskiljare

Ska vara åtkomlig för
tömning i den
anläggning där det
genereras

Enligt renhållarens anvisningar

Enligt renhållarens anvisningar
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Typ av avfall som ska
sorteras ut och hållas skiljt
från annat avfall

Krav på utsortering

Krav på emballering m.m.

Instruktion för hämtning/ lämning

Matfetter och frityroljor
Får ej hällas i vask eller WC

Mindre mängder som
man kan torka ur med
hushållspapper läggs i
matavfall. Större
mängder tappas upp i
förslutningsbar
förpackning.

Mindre mängder som man kan torka ur med
Mindre mängder läggs i matavfallet.
hushållspapper läggs i matavfall. Större mängder Större mängder lämnas på av renhållaren
tappas upp i förslutningsbar förpackning, max 5 anvisad plats.
liter per avlämning.

Döda sällskapsdjur, utom klövoch hovbärande djur samt
hönsfåglar. Avfall från
Husbehovsjakt

-

Ska förpackas väl innan det läggs i behållare.

Andra djur än de som anges
ovan

Det vill säga andra
djur än döda
sällskapsdjur samt
avfall från
husbehovsjakt.

Kontakta veterinär. Gällande föreskrifter från
Jordbruksverket ska beaktas.

Enligt renhållarens anvisningar
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Typ av avfall som ska
sorteras ut och hållas skiljt
från annat avfall

Krav på utsortering

Krav på emballering m.m.

Animaliska biprodukter

Ska hållas skiljt från
annat avfall. Om
animaliska
biprodukter blandas
med annat avfall
klassas hela den
blandade fraktionen
som ABP enligt
definitionen

Stickande och skärande
avfall

Ska hållas separerat
från annat avfall

Ska förpackas i skyddande hölje innan det läggs i
behållare för kärl- och säckavfall, så att inte
skärskador eller annan olägenhet uppstår.
Kanyler från egenvård ska läggas i speciell
behållare som tillhandahålls av apotek och
lämnas till apotek som renhållaren har avtal
med.

Förpackningar

I enlighet med
definition av
förpackningar i FPF

Lämnas lösa i de behållare/kärl som
tillhandahålls/anvisas

Instruktion för hämtning/ lämning

-

Ska lämnas i de insamlingssystem som
tillhandahålls av renhållaren eller
producent
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Typ av avfall som ska
sorteras ut och hållas skiljt
från annat avfall

Krav på utsortering

Krav på emballering m.m.

Instruktion för hämtning/ lämning

Returpapper

I enlighet med
definitionen av
returpapper i FPR.

Lämnas löst i de behållare kärl som
tillhandahålls/anvisas.

Ska lämnas i de insamlings- system som
tillhandahålls av renhållaren eller
producent.

Kasserade bilbatterier

I enlighet med
definitionen av
batteri i
batteriförordningen
(2008:834).

Ställs upp på ett sätt som förhindrar att
batterisyra/innehåll rinner ut.

Ska lämnas i de insamlingssystem som
tillhandahålls av renhållaren eller
producent.

Kasserade bärbara batterier.
Om kasserade produkter
innehåller lösa bärbara
batterier ska dessa plockas ur.
Är de bärbara batterierna
inbyggda i produkten hanteras
den som avfall från
elutrustning

I enlighet med
definitionen av
bärbart batteri
I batteriförordningen
(2008:834).

-

Ska lämnas i de insamlingssystem som
tillhandahålls av renhållaren eller
producent.
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Typ av avfall som ska
sorteras ut och hållas skiljt
från annat avfall

Krav på utsortering

Krav på emballering m.m.

Instruktion för hämtning/ lämning

Konsumentelavfall

Skrymmande
konsument- elavfall
ska sorteras ut och
hållas skiljt från annat
grovavfall.
Smått elavfall ska
sorteras ut och hållas
skilt från kärl- och
säckavfall.
I enlighet med
definitionen av
läkemedel i
förordningen
(2009:1031)
om producent- ansvar
för läkemedel.

-

Konsumtelavfall lämnas vid anvisad
återvinningscentral eller enligt
renhållarens anvisning. På
återvinningscentralen ska avfallet
lämnas enligt instruktioner på plats.
Hämtning av skrymmande konsumentelavfall kan beställas med tjänster för
grovavfall enligt kommunens
avfallstaxa.
Lämnas till apotek.

Läkemedel

Ska lämnas i behållare/påse som tillhandahålls
av apoteket.

