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Anvisningar om sortering och överlämnande 
av avfall  

Av kommunens renhållningsföreskrifter och övriga tillämpliga föreskrifter följer att 
nedan uppräknade avfallsslag ska utsorteras. Avfallet lämnas på den vid respektive 
avfallslag anvisad plats.  

Matavfall 
För abonnemang med utsortering av matavfall ska matavfallet lämnas i anvisat 
kärl/behållare i påsar som tillhandahålls av kommunen. Matavfall kan även 
komposteras i enlighet med 30 §. 

Farligt avfall 
Farligt avfall lämnas på kommunens återvinningscentral.  

Hämtning av farligt avfall sker två gånger per år med Miljöbilen. Kommunen 
annonserar i god tid innan insamling. 

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

• Färg-, lackavfall samt hartser 

• Limavfall (exempel 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) 

• Gammal medicin lämnas på apotek. 
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Elavfall under producentansvar 
• Enligt avfallsförordningen (2011:927) är hushållen skyldiga att sortera ut 

elektriska eller elektroniska produkter.  

• Batterier ska lämnas vid kommunens återvinningscentral eller uppsatta 
batteriholkar. Batteriholkarnas placering visas på kommunens hemsida. 

• Bilbatterier och andra större startbatterier ska lämnas försäljningsställen eller 
kommunens återvinningscentral. 

• Övriga elektriska eller elektroniska produkter under producentansvar lämnas 
vid kommunens återvinningscentral, försäljningsställen eller annan 
insamlingspunkt som tillhandahålls genom producenternas insamlingssystem. 

• Småbatterier, mindre ljuskällor och smått elavfall får lämnas i avsedd box för 
fyrfackskärl enligt anvisningar från kommunen. 

Förpackningsavfall under producentansvar 
Förpackningar av metall, kartong, plast, och glas lämnas antingen i avsedda fack i 
fyrfackskärl, vid en återvinningsstation eller återvinningscentral. En aktuell 
förteckning över återvinningsstationer redovisas på Svenljunga kommuns hemsida. 
Förpackningarna ska lämnas lösa i de kärl eller behållare som anvisas. 

Returpapper 
Tidningar lämnas antingen i avsedda fack i fyrfackskärl eller på återvinningscentral. 

Läkemedel 
• Enligt förordningen (2009:1031) om producentansvar för läkemedel ska en 

producent utan ersättning ta hand om icke farlig läkemedelsavfall från 
hushållen.  

• Läkemedel ska lämnas till försäljningsställen.  

Stickande, skärande eller smittförande avfall 
• Stickande, skärande eller smittförande avfall som sprutor och kanyler ska 

sorteras ut och hållas skilt från annat avfall.  

• Detta avfall ska förvaras i speciella behållare som privatpersoner hämtar på 
apoteken. Apoteken tar sedan emot det stickande, skärande eller smittförande 
avfallet förutsatt att det förpackats i rätt emballage.   
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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 för hushållsavfall. Grovavfall är exempelvis 
utrangerade möbler, cyklar och liknande. 

• Grovavfall från hushållen (skrymmande hushållsavfall) kan lämnas vid 
kommunens återvinningscentral. 

• Grovavfall kan hämtas av entreprenören vid ordinarie hämtställe genom så 
kallad budad hämtning. Budad hämtning sker mot särskild avgift till 
renhållningsentreprenören. 

Kasserade kylskåp och frysar samt avfall av elektriska och elektroniska produkter, 
även kallat vit- och brunvaror hanteras på samma sätt som grovavfall ovan. 

Bygg- och rivningsavfall 
Bygg- och rivningsavfall från icke yrkesmässig verksamhet är kommunen skyldig att 
samla in och behandla. Följande avfall är exempel på bygg- och rivningsavfall: 
fönster, dörrar, tegelsten, takpannor, brädor och fönsterbleck. 

Följande fraktioner ska sorteras ut och hanteras separat. 

• Trä 

• Mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten 

• Metall 

• Glas 

• Plast 

• Gips 

Bygg- och rivningsavfall som består av sammanfogade konstruktioner eller 
förorenade avfall är undantagna från kraven på separat utsortering av respektive 
material. Exempel på undantag är väggar av gips, trä och kakel, fönster med karm. 

Omhändertagande av döda sällskapsdjur eller avfall 
från husbehovsjakt 
Döda sällskapsdjur kan lämnas på veterinärkliniker eller djurbegravningsplatser. 
Döda sällskapsdjur och hästdjur får grävas ner enligt 27 § Jordbruksverkets 
föreskrifter (2014:84). Nedgrävning ska ske enligt anvisningar från tillsynsansvarig 
nämnd.  
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