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Bilaga 1 till Renhållningsföreskrifterna

SORTERINGSANVISNINGAR

Detaljerade anvisningar om var man lägger vad finns i Källsorterarens A-Ö

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Organiskt avfall
2. Brännbart avfall
3. Deponirest
4. Avfall med producentansvar
5. Grovavfall
6. Trädgårdsavfall
7. Farligt avfall
8. Kasserade kylskåp och frysar
9. Avfall av elektriska och elektroniska produkter från hushållen
10. Batterier
11. Medicin och kanyler från hushåll
12. Smittförande avfall
13. Självdöda djur
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SORTERINGSANVISNINGAR
Stöd för abonnenternas sortering av avfall
Nedan uppräknade avfallsslag skall utsorteras och hämtas respektive lämnas.

1. Organiskt avfall
Hämtas av renhållaren eller komposteras lokalt.
Det organiska matavfallet skall paketeras i papper eller i för ändamålet särskilt
framtagna papperspåsar. Plast- och stärkelsepåsar får inte användas.

2. Brännbart avfall
Hämtas av renhållaren.
Bland brännbart kan även tidningar och förpackningar av papper och plast läggas om
de är så smutsiga att återvinning inte bedöms möjlig.

3. Deponirest
Hämtas av renhållaren.
Dammande avfall såsom sot och aska skall förpackas väl.
I övrigt skall inte detta avfall förpackas.

4. Avfall med producentansvar
Hämtas av renhållaren eller lämnas vid återvinningscentraler och
återvinningsstationer.
Returpapper
Förpackningar av: Metall, kartong, well, hårdplast och glas
Dessutom finns följande avfall med producentansvar:
Däck (skall lämnas på inköpsställe)
El-avfall se punkt 9.

5. Grovavfall
Hämtas av renhållaren eller lämnas vid återvinningscentraler.
Grovavfall är sådant skrymmande avfall från hushållen som inte ryms i eller av andra
skäl inte kan läggas i behållare för hushållsavfall. Grovavfall kan lämnas vid
återvinningscentraler eller hämtas efter budning hos renhållaren.
Byggavfall räknas inte till grovavfall.

6. Trädgårdsavfall
Komposteras lokalt, lämnas vid återvinningscentraler eller hämtas av renhållaren
som särskilt abonnemang.
Mindre kvistar/grenar får läggas bland brännbart i mån av plats.
Ogräs/gräsklipp/löv får läggas bland organiskt i mån av plats.
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7. Farligt avfall
Farligt avfall från hushåll ska lämnas vid återvinningscentraler eller hämtas av
renhållaren i samband med särskilda insamlingskampanjer.
Farligt avfall definieras i avfallsförordningen (SFS 2001:1063).

8. Kasserade kylskåp och frysar
Kasserade kylskåp och frysar omfattas av producentansvar och kan lämnas in vid
återvinningscentralerna, eller hämtas som ”GROVAVFALL”

9. Avfall av elektriska och elektroniska produkter från hushållen
Avfallskategorin är farligt avfall och omfattas av producentansvar. Avfall av elektriska
och elektroniska produkter kan lämnas in vid återvinningscentralerna, eller hämtas
som ”GROVAVFALL” Mindre enheter som klockor, eltandborstar och glödlampor
lämnas tillsammans med farligt avfall.
På fast installerat elavfall finns inget producentansvar. Detta räknas inte heller till
grovavfall. Särskild avgift (per kg) när det lämnas för omhändertagande.

10. Batterier
Enligt förordningen (SFS 1997:645) om batterier är hushållen skyldiga att sortera ut
batterier.
Småbatterier kan lämnas vid batteriholkar, återvinningsstationer,
återvinningscentraler och vissa försäljningsställen.
Produkter med inbyggda batterier kan lämnas vid försäljningsställen.
Blybatterier kan lämnas vid försäljningsställen och återvinningscentraler.

11. Medicin och kanyler från hushåll
Kasserade kanyler skall placeras i särskild kanylbehållare som tillhandahålls av
apoteket och lämnas på apoteket. Kanyler som inte passar i apotekets system
förpackas väl och lämnas på återvinningscentralerna.
Läkemedelsavfall (överbliven medicin) lämnas på apotek. Gäller ej cytostatika och
övriga cytotoxiska läkemedel.

12. Smittförande avfall
Smittförande avfall är sådant avfall som härstammar från kommunal sjukvård,
hemsjukvård och liknande, som kan, eller misstänks kunna, sprida smitta till
människa eller djur. Detta måste förpackas och hanteras så att risken för
smittspridning minimeras (se SOSFS 1999:27). Riskavfall skall i avvaktan på
borttransport förvaras avskiljt från annat slag av avfall. Förpackning och slutligt
omhändertagande av smittförande avfall skall ske enligt anvisningar från
Socialstyrelsen.
Självdöda mindre sällskapsdjur utgör lågriskavfall och kan tillåtas grävas ner när inte
risk för betydande olägenhet föreligger för människors hälsa eller miljö.

13. Självdöda djur
Självdöda mindre sällskapsdjur utgör lågriskavfall och kan tillåtas grävas ner när inte
risk för betydande olägenhet föreligger för människors hälsa eller miljö.
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