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Anvisningar om sortering och överlämnande  

 
Av kommunens renhållningsföreskrifter och övriga tillämpliga föreskrifter följer att nedan 

uppräknade avfallsslag skall utsorteras. Avfallet lämnas på vid respektive avfallsslag anvisad 

plats. 

 

Farligt avfall 

Följande produkter eller ämnen utgör exempel på vad som skall hanteras som farligt avfall: 

 

− Oljeavfall 

− Färgavfall, lackavfall samt hartser 

− Limavfall (exempelvis kontaktlim, epoxilim, spackel) 

− Lysrör (exempelvis lågenergilampor, solarierör, halogenlampor, vanliga lysrör) 

− 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) 

 

Hushållsavfall som utgörs av eller innehåller farligt avfall lämnas på miljöstationer eller 

återvinningscentraler. Det farliga avfallet skall vara tydligt märkt med uppgift om innehåll. 

 

Läkemedelsavfall och förbrukade kanyler 

Läkemedelsavfall och förbrukade kanyler lämnas till apotek. 

 

Batterier 

Enligt förordningen (1997:645) om batterier är hushållen skyldiga att sortera ut batterier. 

 

Kasserade småbatterier kan lämnas vid försäljningsställen eller i särskilda batteriholkar på 

återvinningsstationer eller återvinningscentraler. 

 

Produkter med inbyggda miljöfarliga batterier lämnas vid försäljningsställen eller på 

återvinningscentraler. 

 

Bilbatterier och andra större startbatterier lämnas vid försäljningsställen eller på miljöstationer 

eller återvinningscentraler. 

 

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. Grovavfall är exempelvis utrangerade 

möbler, mattor, cyklar och liknande. 

 

Sorterat grovavfall från hushållen lämnas på återvinningscentraler. Vid avlämning av 

grovavfall skall renhållarens anvisningar följas. 



AVFALL SOM OMFATTAS AV PRODUCENTANSVAR 

 

Tidningar och förpackningar 

Tidningar samt förpackningar av metall, kartong, hårdplast och glas lämnas på 

återvinningsstationer eller återvinningscentraler. 

 

Avfall av elektriska och elektroniska produkter från hushållen 

Avfall av elektriska och elektroniska produkter med undantag av kyl- och frysmöbler, samt 

glödlampor lämnas på återvinningscentraler. 

 

Kasserade kylskåp och frysar 

Kasserade kylskåp och frysar hämtas av renhållaren efter beställning. 

 

Däck 

Däck lämnas vid försäljningsställen eller på återvinningscentraler. 

 

 


