Bilaga 1 a
Föreskriftsbilaga för sortering och lämning av avfall m.m.
Kär l- och säckavfall 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.

Typ av avfall som
ska sor ter as ut och
hållas skilj t fr ån
annat avfall

Kr av på
utsor ter ing

Kr av på
emballer ing m.m.

I nstr uktion för
hämtning/ lämning

Farligt avfall

Följande produkter
eller ämnen utgör
exempel på vad som
ska hanteras som
farligt avfall: - Färg,
lackavfall samt
hartser, - Limavfall
(exempelvis
kontaktlim,
epoxilim, spackel),
- Lysrör
(exempelvis
lågenergilam- por,
solarierör,
halogenlampor) Lösningsmedel Fotokemikalier
(exempelvis fix och
framkallare) Bekämpningsmedel
- Sprayburkar Annat starkt surt
eller alkaliskt avfall
(exempelvis
frätande ämnen som
kaustiksoda,
svavelsyra,
ammoniak, lut,
avkalkningsmedel) -

Ska vara tydligt
märkt med uppgift
om innehåll. Olika
typer av farligt avfall
får inte blandas.

Farligt avfall lämnas
vid återvinningscentral Hämtning av
farligt avfall från
fastighet kan
beställas med tjänster
enligt kommunens
avfallstaxa.

Avfall som
innehåller
kvicksilver
(exempelvis
termometrar,
barometrar, reläer).
Grovavfall,
(inklusive bygg- och
rivningsavfall från
privatpersoner)

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.

Trädgårdsavfall

Ska sorteras ut och
hållas skilt från
annat grovavfall

På
återvinningscentralen
ska avfallet lämnas
enligt instruktioner på
plats.

Invasivt
trädgårdsavfall

Grovavfall från
hushållen lämnas vid
återvinnings- central.
På återvinningscentralen ska avfallet
sorteras och lämnas
enligt instruktioner
på plats. All övrig
transport av
grovavfall från
fastighet ska utföras
genom kommunens
försorg. Hämtning
från fastighet kan
beställas separat
enligt kommunens
avfallstaxa.

Trädgårdsavfall från
hushållen lämnas vid
återvinnings- central.
All övrig transport av
trädgårdsavfall från
fastighet ska utföras
genom kommunens
försorg. Hämtning
från fastighet kan
beställas separat
enligt kommunens
avfallstaxa.
Hämtning av
trädgårdsavfall sker
separat från
hämtning av annat
grovavfall.
Ska förpackas i en väl I det fall invasivt
försluten påse och
trädgårdsavfall
läggas i behållare för lämnas på
kärl- och säckavfall.
återvinningscentral
ska avfallet lämnas
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Latrin

Ska avskiljas och
hållas skilt från
annat avfall.

Ska samlas i tunna
som ska vara väl
försluten så att
avfallet inte kan
spridas.

Matavfall

Ska sorteras ut och
hållas skilt från
annat avfall.

Från hushåll ska
läggas i påse som
tillhandahålls av
Reko. Matavfall från
verksamheter ska av
avfallslämnaren
förpackas i särskild
påse, säck eller
lämnas i tank av typ
som godkänts av
Reko.

Slam och
fosforfiltermaterial
från små
avloppsanläggningar

Ska vara åtkomligt
för tömning i den
anläggning där det
genereras.

Filtermaterial från
fosforfällor och andra
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 åtkomligt
för tömning i den
anläggning där det
genereras.

Matfetter och
frityroljor.

enligt instruktioner
på plats.
Latrintunnor borttransporteras från
fastighet genom
kommunens försorg].

Matavfall
borttransporteras från
fastigheten i enlighet
med hämtningsintervall som
kommunen
tillhandahåller.

Ska förvaras i
behållare med
tätslutande lock innan
det läggs i behållare
för kärl- och
säckavfall. Större
mängd matfetter eller
frityroljor som inte
ryms i behållare för
kärl och säck avfall
ska det lämnas på
återvinningscentral
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(om det kommer från
privatpersoner)
Ska förpackas väl
innan det läggs i
behållare för kärloch säckavfall.
Mindre sällskapsdjur
(maxstorlek hund)
kan även grävas ner
på den egna
fastigheten, förutsatt
att graven är så djup
att djur hindras från
att gräva upp
kroppen, att ingen
misstanke om smitta
föreligger samt att det
kan ske utan risk för
olägenhet för
människors hälsa
eller miljön.

Döda sällskapsdjur
samt avfall från
husbehovsjakt, som
får plats i behållare
för kärl- och
säckavfall.

Större djur eller
större mängd sådant
avfall

Det vill säga andra
djur än döda
sällskapsdjur samt
avfall från
husbehovsjakt som
inte får plats i
behållare för kärloch säckavfall.

Före detta livsmedel
från butik ska av
avfalls- lämnaren
[förpackas i särskild
påse, säck eller
lämnas i tank av typ
som godkänts av
avfallsansvariga
nämnden].

Andra animaliska
biprodukter än döda
sällskapsdjur och
matavfall. Blandas
före detta livsmedel
med annat avfall
utgör den blandade
fraktionen före detta
livsmedel och är
APB enligt
definitionen

Stickande och
skärande avfall

Kontakta veterinär.
Gällande föreskrifter
från Jordbruksverket
ska beaktas.

Bland annat kanyler
och sprutor.

Kanyler ska läggas i
speciell behållare

Lämnas till apotek
som kommunen har
avtal med.
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som tillhandahålls av
apotek.
Lämnas lösa i de
Ska lämnas i de
behållare/ kärl som
insamlings- system
tillhandahålls/anvisas. som tillhandahålls av
producent.

Förpackningar

I enlighet med
definitionen av
förpackning i FPF.

Returpapper

I enlighet med
definitionen av
returpapper i FPR.

Lämnas löst i de
Ska lämnas i de
behållare kärl som
insamlingssystem
tillhandahålls/anvisas. som tillhandahålls av
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.

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
Konsumentelavfall

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

Ska lämnas i de
insamlingssystem
som tillhandahålls av
kommunen.

Skrymmande
konsumentelavfall
ska sorteras ut och
hållas skiljt från
annat grovavfall.
Smått elavfall ska
sorteras ut och
hållas skilt från
kärl- och säckavfall.

Konsumtelavfall
lämnas vid
återvinningscentral.
På
återvinningscentralen
ska avfallet lämnas
enligt instruktioner
på plats. Hämtning
av skrymmande
konsumentelavfall
kan beställas med
tjänster för
grovavfall enligt
kommunens
avfallstaxa.
Hämtning av smått
elavfall sker via
småelsboxar från alla
villahushåll.

Ska lämnas i de
insamlingssystem
som tillhandahålls av
kommunen eller till
återförsäljare.
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Läkemedel

I enlighet med
definitionen av
läkemedel i
förordningen
(2009:1031) om
producentansvar för
läkemedel.

Ska lämnas i
behållare/påse som
tillhandahålls av
apoteket.

Lämnas till apotek
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