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Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun
Allmänt
Inledande bestämmelser

1 § För avfallshantering i Järfälla kommun gäller
- miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2011:927),
- föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken,
- andra författningar som berör avfallshantering,
- bestämmelserna i dessa avfallsföreskrifter inklusive bilagor.
Tillsammans med avfallsplan för Järfälla kommun, antagen av kommunfullmäktige
2008-12-08, utgör dessa avfallsföreskrifter kommunens renhållningsordning.
2 § I 62-63 §§ finns bestämmelser om undantag från avfallsföreskrifterna.
3 § Undantag som medgetts med stöd av de tidigare avfallsföreskrifterna ska gälla
tills kommunen beslutar om annat.
4 § Bilaga 1 innehåller Hämtningsintervall, bilaga 2 Godkända avfallsbehållare,
bilaga 3 Sorteringsanvisningar och bilaga 4 Definitioner och ordförklaringar.
Definitioner

5 § Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.
Med hantering av avfall avses 1) insamling, transport, återvinning, bortskaffande
eller annan fysisk befattning med avfall, eller 2) åtgärder som inte innebär fysisk
befattning med avfall men som syftar till att avfall samlas in, transporteras, återvinns,
bortskaffas eller byter ägare eller innehavare.
Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt
1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.
Med nyttjanderättshavare avses den som har rätt att bruka eller nyttja fastighet.
Om inget annat sägs riktar sig förevarande föreskrifter till fastighetsinnehavare och
nyttjanderättshavare.
För andra definitioner hänvisas till miljöbalken och till föreskrifter utfärdade med
stöd av miljöbalken, samt till bilaga 4.
Kommunens ansvar för avfallshanteringen

6 § Kommunens ansvar omfattar transport och återvinning eller bortskaffande av
hushållsavfall i den omfattning som anges i dessa föreskrifter samt i bilagor till föreskrifterna. Vid planering av verksamheten ska avfallshierarkin gälla som prioritetsordning (förebyggande av avfall, återanvändning, materialåtervinning, annan återvinning, t.ex. energiåtervinning, och bortskaffande).
7 § Kommunens skyldighet enligt miljöbalken att transportera och återvinna eller
bortskaffa hushållsavfall innebär att kommunen bestämmer hur hanteringen ska organiseras, var hämtning av avfall ska ske, hur hämtningsväg och avfallsutrymme ska
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vara beskaffade, vilka behållare som ska användas och annat som regleras i dessa
avfallsföreskrifter.
8 § Tekniska nämnden ansvarar för den skyldighet som kommunen har enligt 7 §.
Tekniska nämnden har rätt att inom ramen för dessa avfallsföreskrifter vid behov
utfärda särskilda kompletterande råd och anvisningar av praktisk natur. Insamling
och transport av hushållsavfall utförs av kommunen, SÖRAB eller av entreprenörer
(nedan kallad entreprenören) upphandlade av kommunen eller SÖRAB. För återvinning och bortskaffande av avfall samarbetar kommunen med andra kommuner genom SÖRAB. Tekniska nämnden har i och med fastställande av dessa föreskrifter
kommunfullmäktiges uppdrag att upprätta förslag till revidering av föreskrifterna.
9 § Miljö- och bygglovsnämnden utövar den lokala tillsynen över avfallshanteringen
enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken, inklusive dessa avfallsföreskrifter.
10 § Avfall som kommunen är skyldig att samla in får inte transporteras, tas om hand
eller behandlas av någon annan än kommunen eller den kommunen anlitat för ändamålet, om inte annat anges i dessa avfallsföreskrifter. Ansökan om undantag kan
göras enligt 62-63 §§.
Avfallsavgift

11 § Kommunfullmäktige meddelar med stöd av 27 kap. 4-6 §§ miljöbalken föreskrifter om att avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och det
bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg.
Avgiften ska tas ut på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas.
Fastighetsinnehavares och annans ansvar och skyldigheter

12 § Alla enskilda personer, fastighetsinnehavare, nyttjanderättshavare, verksamhetsutövare m.fl. har ansvar för att hantera sitt avfall så att risk för skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. Återvinning och miljösäker behandling ska eftersträvas vid all hantering av avfall. I behållare och utrymme
för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren och förvaringsplatsen
är avsedd.
Ansvarig gentemot kommunen är både innehavare och nyttjanderättshavare av den
fastighet där avfallet uppkommer eller av andra skäl förekommer, om inte annat sägs
i dessa föreskrifter.
13 § Hushållsavfall ska lämnas i de insamlingssystem som kommunen, SÖRAB eller
producenterna tillhandahåller och på det sätt som anges i dessa avfallsföreskrifter.
Fastighetsinnehavare ska medverka genom att skapa förutsättningar för sortering av
avfall i enlighet med kommunens insamlingssystem.
14 § Fastighetsinnehavare är skyldig att i tillräcklig omfattning informera den eller
dem som bor i eller är verksamma på fastigheten om gällande regler för hanteringen
av hushållsavfall.
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15 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldiga att betala avfallsavgift enligt gällande avfallstaxa fastställd av kommunfullmäktige.
Ändring av ägandeförhållandena för fastighet, eller annan ändring som berör hanteringen av hushållsavfall, ska senast inom en månad anmälas till kommunen.

Hushållsavfall
Hämtningsområde

16 § Järfälla kommun utgör ett hämtningsområde. Hämtning från fritidsbostad sker
på samma sätt som från permanentbostad.
Kvalitetskontroll

17 § Kommunen och entreprenören har rätt att göra stickprovskontroll av hushållsavfallet för att kontrollera att sorteringsanvisningarna och övriga bestämmelser följs, i
syfte att säkerställa att renheten på avfallet upprätthålls. Med stickprovskontroll avses även plockanalyser som utförs på slumpmässigt utvalt hushållsavfall i syfte att
undersöka avfallets sammansättning i stort.
Hämtning och hämtningstider

18 § Hämtningspersonalen ska lämnas tillträde till hämtningsställe. Nycklar, portkoder och liknande som är nödvändiga för hämtningen, samt ändringar, ska lämnas till
kommunen i god tid, senast två veckor innan de ska börja användas eller träda i kraft.
19 § Hämtning kan pågå mellan kl. 07:00 och 21:00 vardagar samt helgdagar som
infaller måndag – fredag. Slam från enskilda avloppsanläggningar och fettavfall från
fettavskiljare kan hämtas akut på andra tider. Hushållsavfallet ska vara tillgängligt
för hämtning under denna tid, om inte annat meddelas av kommunen. Ansökan om
undantag från de av kommunen bestämda hämtningstiderna kan göras enligt 62-63 §.
Hämtningsdag ska vara bestämd i förväg. Ändring ska meddelas fastighetsinnehavaren eller i förekommande fall nyttjanderättshavaren i god tid.
Hämtning som inte kan utföras till följd av otjänlig väderlek eller annan oförutsedd
händelse utförs så snart det är möjligt.
Hämtningsintervall och uppehåll i hämtningen

20 § Avfall ska transporteras bort från fastighet så ofta att olägenhet för människors
hälsa och miljön inte uppstår. Miljö- och bygglovsnämnden kan besluta om fast
hämtningsintervall om det behövs för att förebygga eller undanröja olägenhet för
människors hälsa eller miljön. Hämtningsintervall för olika avfallsslag anges i
bilaga 1.
21 § Restavfall och matavfall hämtas regelbundet hela året från bostäder och verksamheter. Hämtning ska ske varje vecka utom i följande fall:
- då behovshämtning tillämpas,
- om annat intervall enligt bilaga 1 har anmälts till kommunen,
- om annat intervall enligt bilaga 1 har medgivits av kommunen efter ansökan.
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Anmälan och ansökan ska lämnas till kommunen enligt 62-63 §§.
22 § Behovshämtning innebär att hushållen själva avgör när restavfall och matavfall
ska hämtas, under förutsättning att bilaga 1 beaktas. Behovshämtning tillämpas vid
en- och tvåbostadshus med enskilda kärl, eller kärl som delas av upp till tre hushåll.
Hämtningsfordon trafikerar alla bostadsområden varje vecka. De kärl som står vid
hämtningsfordonets angöringsplats senast kl. 07:00 på hämtningsdagen töms. Kärl
som har permanent behållarplats vid hämtningsfordonets angöringsplats töms varje
vecka om inte skylt visar att kärlet inte ska tömmas.
Varje tömning ska registreras av kommunen. Som registrerad tömning avses även
tömning av tomt kärl placerat enligt ovan.
23 § Fast hämtningsintervall tillämpas vid hämtning av restavfall och matavfall från
en- och tvåbostadshus med enskilda kärl, och kärl som delas av upp till tre hushåll,
om hämtning på tomt medgivits av kommunen. Fast hämtningsintervall tillämpas
även för restavfall och matavfall från flerbostadshus och verksamheter.
24 § För bostadsfastighet medges uppehåll i hämtning om fastigheten inte kommer
att utnyttjas under en sammanhängande period av minst sex månader. För verksamheter ska uppehållet vara minst tre månader. Anmälan ska lämnas till kommunen
enligt 62-63 §§.
Hämtningsväg, hämtningsställe och behållarplats

25 § Fastighetsinnehavaren ansvarar för att hämtningsväg som denne råder över är
framkomlig året om. Om hämtningsväg inte är framkomlig uteblir hämtningen. Då
hinder har undanröjts kan extra hämtning beställas. Hämtningsvägar, avfallsutrymmen m m ska vara dimensionerade och utformade i enlighet med tekniska nämndens
kompletterande råd och anvisningar, Riktlinjer för avfallshantering.
26 § Enskild väg och tomtmark som utnyttjas vid hämtning av hushållsavfall ska
vara dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar för de hämtningsfordon
som normalt används i kommunen.
27 § Gångväg för hämtningspersonal och transportväg för hushållsavfall ska vara
kort, jämn, hårdgjord, utan trappsteg och utformad så att krav på god arbetsmiljö
uppfylls. Gång- och transportväg ska hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas
halkfri.
28 § Hushållsavfall hämtas normalt vid den fastighet där avfallet uppkommer.
Kommunen kan anvisa hämtningsställe utanför fastigheten, i syfte att möjliggöra sin
bortforslingsskyldighet. Det kan ske om inte god arbetsmiljö, eller godtagbara hämtningsförhållanden i övrigt, kan uppnås inom fastigheten.
29 § Fastighetsinnehavaren har ansvar för utformning, anordnande och underhåll av
hämtningsställe inom den fastighet där avfallet uppkommer samt, i skälig omfattning, för annat hämtningsställe som kommunen anvisat.
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30 § Hämtningsställe ska utformas, anordnas, underhållas, skötas och rengöras så att
krav på god arbetsmiljö och tillgänglighet uppfylls samt att risk för driftsavbrott,
olycksfall, skadedjur och annan olägenhet minimeras.
31 § Hämtning på tomt kan medges efter ansökan om kraven på gångvägen är uppfyllda.
Avfallsbehållare, avfallsutrymme m.m.

32 § Kommunen ska godkänna avfallsutrymme samt storlek, typ, märkning och placering av avfallsbehållare, utrustning och tömningsanordningar. Avfallsutrymmen,
avfallsbehållare m m ska vara dimensionerade och utformade i enlighet med tekniska
nämndens kompletterande råd och anvisningar, Riktlinjer för avfallshantering.
En övergång till hämtning som inte kräver manuell hantering ska eftersträvas, särskilt vid ny bebyggelse.
Godkända behållare, viss utrustning och vissa anläggningar samt vem som äger dem
anges i bilaga 2. Ansökan om undantag kan göras enligt 62-63 §§.
Kommunen förser behållare eller fastighet med en särskild märkning i vissa fall.
Märkningen ska säkerställa att hämtningen utförs på rätt sätt. Den får inte tas bort,
göras oläslig eller oanvändbar.
33 § Fastighetsinnehavaren ska anmäla till kommunen om avfallsbehållare, med undantag för behållare som denne själv äger, inte är funktionsduglig eller saknas. Fastighetsinnehavaren svarar för rengöring av kärl som ägs av kommunen. Entreprenören svarar för rengöring av container som tillhandahålls av kommunen.
34 § Säck, som ska vara av engångstyp, får användas enbart om det inte är möjligt att
använda andra behållartyper/hämtningssystem. Säck får inte användas vid ordinarie
hämtning från en- och tvåbostadshus. Undantag görs för maskinellt lyftbar storsäck
för grovavfall och trädgårdsavfall.
35 § Två eller tre närboende innehavare av en- och tvåbostadshus kan dela kärl. Flera
hushåll kan dela olika typer av avfallsbehållare efter anmälan till kommunen enligt
62-63 §§. Bilaga 2 ska beaktas.
36 § Fastighetsinnehavaren är ansvarig för avfallsutrymme samt för anskaffande,
installation och underhåll av inom fastigheten använd utrustning och installerade
anordningar för avfallshanteringen.
37 § All utrustning ska utformas, installeras, underhållas, skötas och rengöras så att
krav på god arbetsmiljö och tillgänglighet uppfylls samt att risk för driftsavbrott,
olägenhet och olycksfall minimeras.
38 § Matavfall från sådan livsmedelsanläggning som avses i livsmedelslagen ska
förvaras kylt eller i utrymme där det finns utrustning med jämförbar funktion. Underjordsbehållare godtas. Verksamheter som bara ger upphov till maximalt 140 l restavfall inklusive matavfall per vecka är undantagna från detta krav, om inte kommunen
bestämmer annat. Om olägenhet uppstår kan kommunen kräva kyld förvaring oavsett
avfallsmängd.
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Emballering, fyllnadsgrad, vikt m.m.

39 § Behållare som ska tömmas får inte vara så tung att det blir uppenbara svårigheter att flytta den. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om vikter samt om drag- och skjutmotstånd ska följas. Avfallsutrymmen, avfallsbehållare m m ska vara dimensionerade och utformade i enlighet med tekniska nämndens kompletterande råd och anvisningar, Riktlinjer för avfallshantering och bilaga 2.
40 § Avfall ska vara förpackat på sådant sätt att det inte sprids eller orsakar skada,
arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet. Löst avfall hämtas inte, med undantag för
visst grovavfall och elavfall.
41 § Avfall i kärl eller säck får inte komprimeras.
42 § Behållare får inte fyllas mer än att den lätt kan stängas. Lock på kärl ska alltid
hållas stängt. Container får inte fyllas högre än en decimeter från övre kanten.
Vid återkommande överfull behållare ska större behållare eller annat lämpligt hämtningsintervall väljas. Om inte detta sker trots uppmaning kan kommunen besluta om
ändring. Avfallsmängd som tillfälligt överstiger vad som ingår i ordinarie hämtning
kan hämtas efter särskild beställning. Behållare som är trasig, överfull eller för tung,
eller på annat sätt inte uppfyller de krav som ställs, hämtas inte. Extra hämtning kan
beställas när fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren har rättat till problemet.
43 § Glödande avfall eller flytande oemballerat avfall får inte läggas i avfallsbehållare. Maximalt en liter flytande emballerat restavfall får läggas i avfallsbehållare om
det kan ske utan att emballaget går sönder.
44 § Behållare ska vara fri från snö och is vid hämtningstillfället.
Fastighetsinnehavare och i förekommande fall nyttjanderättshavare ansvarar för att
kärl går att tömma, om avfall fryst fast eller packats för hårt.
Sortering av hushållsavfall

45 § Varje fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare ska sortera och avlämna
hushållsavfall i enlighet med dessa föreskrifter inklusive bilaga 3.
Utsorterat matavfall

46 § Hushåll bör sortera ut sitt matavfall för återvinning. Det kan komposteras, hämtas av kommunen eller malas i avfallskvarn. För kompostering och hämtning krävs
anmälan till kommunen. För installation av avfallskvarn som ansluts till avloppsnätet
krävs ett tillstånd från kommunen enligt Allmänna bestämmelser för brukande av
Järfälla kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning (ABVA). Avfallskvarn
som ansluts till tank får installeras efter anmälan till kommunen om tanken kan slamsugas av kommunen, SÖRAB eller av entreprenör anlitad av dessa. Anmälan ska
göras enligt 62-63 §§.
47 § I sådan livsmedelsanläggning som avses i livsmedelslagen och där livsmedel
tillhandahålls konsumenter, kunder, elever, patienter eller liknande ska matavfall
sorteras ut. För verksamheter som bara ger upphov till maximalt 140 l restavfall inYtterligare råd och anvisningar finns i kommunens Riktlinjer för avfallshantering.
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klusive matavfall per vecka är sortering av matavfall frivillig. Kommunen kan
komma att besluta om att viss typ av utrustning ska användas. Vid stora mängder
matavfall bör kvarn- och tanksystem, eller annan storbehållare användas.
Farligt avfall från hushåll

48 § Farligt avfall ska sorteras ut och hållas åtskilt från annat avfall. Farligt avfall får
dock förvaras tillsammans med elavfall då det ligger i Miljöbox.
Från en- och tvåbostadshus hämtas farligt avfall i Miljöbox efter beställning. Boxen
ska placeras inne på fastigheten i anslutning till hämtning.
Från flerbostadshus hämtas farligt avfall från av kommunen godkänt gemensamt
hämtningsställe efter överenskommelse. Om gemensamt hämtningsställe saknas i
flerbostadshus kan hämtning ske från enskild lägenhet efter beställning av lägenhetsinnehavaren. Vid sådan hämtning ska minst tre artiklar finnas. Elavfall och batterier
hämtas inte vid lägenhetsdörr.
Farligt avfall ska vara förpackat så att avfallet inte läcker ut och förpackning ska vara
märkt så att det tydligt framgår vad den innehåller. Olika slag av farligt avfall ska
förvaras i egen förpackning och inte blandas med annat farligt avfall.
Farligt avfall får också lämnas på SÖRAB:s återvinningscentraler.
Elavfall inklusive batterier från hushåll

49 § Elavfall inklusive alla typer av batterier omfattas av producentansvar. Det ska
sorteras ut och hållas åtskilt från annat avfall. Kommunen hämtar elavfall som inte
lämnas till producenternas insamlingssystem. Bilbatterier hämtas dock inte.
Från en- och tvåbostadshus hämtas elavfall i Miljöbox efter beställning. Om elavfallet är så skrymmande att det inte ryms i boxen hämtas elavfallet vid hämtningsfordonets angöringsplats. Elavfall får förvaras tillsammans med farligt avfall då det ligger
i Miljöbox.
Från flerbostadshus hämtas elavfall från av kommunen godkänt gemensamt hämtningsställe.
Elavfall ska hanteras varsamt så att inte t.ex. köldmedier och andra vätskor läcker ut
eller glas och elektriska komponenter krossas.
Elavfall får också lämnas på SÖRAB:s återvinningscentraler eller i insamlingssystem
anordnat av producent.
Grovavfall

50 § Grovavfall ska sorteras ut och hållas åtskilt från annat avfall. Med grovavfall
jämställs även smått ej brännbart restavfall.
Grovavfall från en- och tvåbostadshus hämtas vid hämtningsfordonets angöringsplats
efter beställning. Gemensamma hämtningsplatser kan användas efter överenskommelse mellan fastighetsinnehavarna och kommunen. Grovavfallet ska vara sorterat i
brännbart respektive ej brännbart grovavfall och varje del ska hållas åtskilt. Det ska, i
den mån det är möjligt, buntas eller förpackas på lämpligt sätt. Smått ej brännbart
restavfall hämtas även i Grå box efter beställning.
Fastighetsinnehavare av flerbostadshus ska se till att hämtningsställe för grovavfall
finns i bostadsområdet. Grovavfall hämtas enligt överenskommelse med fastighetsinnehavaren. Vid hämtning ska grovavfall ligga i behållare som kommunen anvisar.
Undantag får medges av entreprenör i särskilda fall. Grovavfall får vara sorterat i
Ytterligare råd och anvisningar finns i kommunens Riktlinjer för avfallshantering.
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brännbart respektive ej brännbart grovavfall om fastighetsinnehavaren kan garantera
att sorteringen är fullgod.
Grovavfall får också lämnas på SÖRAB:s återvinningscentraler.
Trädgårdsavfall från hushåll

51 § Trädgårdsavfall ska sorteras ut och hållas åtskilt från annat avfall.
Trädgårdsavfall ska i första hand komposteras eller flisas på den egna fastigheten,
om det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Trädgårdsavfall från normal skötsel av hushållens trädgårdar, gruppboenden och
koloniträdgårdar kan hämtas av kommunen. Hämtning av trädgårdsavfall utförs som
abonnemang på regelbunden hämtning i kärl, eller efter särskild beställning. Från
boendeföreningar och flerbostadshus ska trädgårdsavfallet hanteras i gemensamt
avfallsutrymme. Trädgårdsavfall som uppstår från gemensamma städytor i flerbostadshus och boendeföreningar ingår inte i abonnemanget. Vid enstaka hämtning ska
trädgårdsavfallet ligga i behållare som kommunen anvisar eller vara buntat. Säck,
snöre eller annat som används vid emballering ska kunna brytas ned vid kompostering. Trädgårdsavfall i form av torra grenar, ris och kvistar får endast eldas på Valborgsmässoafton om det kan ske utan att olägenhet uppstår. Räddningstjänstens aktuella brandriskvarning och övriga anvisningar måste beaktas.
Trädgårdsavfall får också lämnas på SÖRAB:s återvinningscentraler.
Läkemedelsavfall och förbrukade kanyler från hushåll

52 § Läkemedelsavfall och förbrukade kanyler från hushåll ska sorteras ut och hållas
åtskilt från annat avfall.
Läkemedelsavfall ska lämnas till apotek.
Förbrukade kanyler ska läggas i för ändamålet avsedd behållare som tillhandahålls på
apotek. Fylld kanylbehållare ska lämnas på apotek.
Latrin

53 § Latrin ska i första hand komposteras på den egna fastigheten om det kan ske
utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Komposteringen ska anmälas till kommunen enligt 62-62 §§.
Hämtning av latrin görs efter beställning.
Latrinbehållare ska stängas med tättslutande lock och ställas så nära hämtningsfordonets angöringsplats som möjligt och så att lyft- och transporthjälpmedel kan användas.
Portabla toaletter, t.ex. byggtoaletter, med sluten tank som kan slamsugas, ska tömmas genom kommunens försorg. Undantag görs om tömningen ingår i ett hyresavtal
för tillfällig portabel toalett och uthyraren kan visa att omhändertagandet av latrin
sker på en godkänd anläggning i enlighet med gällande lagstiftning.

Slam och urin från enskilda avloppsanläggningar

54 § Slam från enskilda avloppsanläggningar ska hämtas av kommunen i enlighet
med det hämtningsintervall som anges i bilaga 1, om inte annat medgivits av kom-

Ytterligare råd och anvisningar finns i kommunens Riktlinjer för avfallshantering.
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munen. Hämtningsvägar, avfallsutrymmen m m ska vara dimensionerade och utformade i enlighet med tekniska nämndens kompletterande råd och anvisningar, Riktlinjer för avfallshantering.
Slamavskiljare och slutna tankar ska vara lätt tillgängliga för tömning. Lock, manlucka eller annan tömningsanordning ska kunna öppnas av en person och får inte
vara blockerad inför tömning. Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens
skötsel och underhåll. Avstånd mellan hämtningsfordonets angöringsplats och sugpunkten bör inte överstiga 10 meter. Om avståndet är så långt att hämtningen försvåras ska fastighetsinnehavaren underlätta arbetet genom egna särskilda kopplingar
eller anslutningsslangar.
Urin får separeras om det kan tas omhand på den egna fastigheten.
Filtermaterial från fosforfällor m.m.

55 § Filtermaterial från fosforfällor och andra jämförbara filter ska hämtas i enlighet
med det tillstånd som getts av miljö- och bygglovsnämnden och ska följa leverantörens anvisningar. Hämtningsintervall enligt bilaga 1 ska gälla, om inte annat medgivits av kommunen.
Filtermaterialet ska vara förpackat och tillgängligt på ett sådant sätt att hämtning kan
utföras med kranfordon. Eventuella instruktioner som behövs i samband med hämtning ska tillhandahållas av fastighetsinnehavaren.
Efter hämtning av uttjänt filtermaterial bör nytt filtermaterial tillföras anläggningen
genom fastighetsinnehavarens försorg.
Fettavfall

56 § Fettavfall från fettavskiljare ska hämtas av kommunen i enlighet med det hämtningsintervall som anges i bilaga 1, om inte annat medgivits av kommunen. Hämtning av fettavfall ska ske så ofta att det inte medför tekniska problem i ledningsnät.
Hämtningsvägar, avfallsutrymmen m m ska vara dimensionerade och utformade i
enlighet med tekniska nämndens kompletterande råd och anvisningar, Riktlinjer för
avfallshantering. Fettavskiljare ska vara lätt tillgängliga för tömning. Lock, manlucka
eller annan tömningsanordning ska kunna öppnas av en person och får inte vara
blockerad inför tömning. Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel
och underhåll. Avstånd mellan hämtningsfordonets angöringsplats och sugpunkten
ska inte överstiga 10 meter.
Spillfett såsom frityrolja får inte hällas direkt i avloppet. Från verksamheter ska spillfett som kan samlas upp i behållare lämnas till fettåtervinning. Mindre mängder spillfett som uppstår i kök eller vid annan livsmedelshantering kan samlas upp i tät plastflaska eller liknande och lämnas som restavfall. Maximalt en liter spillfett får lämnas
på detta sätt vid samma hämtningstillfälle. Även godkänd kompost får användas.

Döda sällskapsdjur

57 § Döda mindre sällskapsdjur som normalt förekommer i bostäder får grävas ner
på den egna fastigheten om det kan ske utan risk för människors hälsa eller miljön.

Ytterligare råd och anvisningar finns i kommunens Riktlinjer för avfallshantering.
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Kommunen bör kontaktas för information om annat omhändertagande såsom kremering eller avlämnande till avfallsanläggning, som har rätt att ta emot döda djur.
Förutsättningar för eget omhändertagande

58 § Trädgårdsavfall får komposteras på den egna fastigheten utan särskild anmälan.
Annat bortskaffande eller återvinning ska anmälas till kommunen. Anmälan ska göras till miljö- och bygglovsnämnden enligt 62-62 §§. Följande krav ska gälla:
Kompostering av matavfall godtas på den egna fastigheten om det sker i en sluten,
skadedjurssäker behållare som kan användas året om. Behållaren får ha springor som
är maximalt fem (5) mm stora.
Kompostering av latrin godtas på den egna fastigheten om det sker i en av kommunen godkänd behållare med tät bottenplatta. Kompostering och användning av färdigkomposterad jord ska ske på ett sådant sätt att risk för olägenhet för människors
hälsa eller miljön, eller näringsläckage, inte uppstår.
Återvinning av filtermaterial från fosforfälla godtas på den egna fastigheten om det
kan ske på ett sådant sätt att risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön, eller
näringsläckage, inte uppstår.
Annat bortskaffande eller återvinning godtas bara om det är orimligt av praktiska
eller ekonomiska skäl att transportera bort avfallet från fastigheten och om det kan
ske utan olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunen

59 § Fastighetsinnehavare som själv kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som
inte medför risk för olägenhet för människors hälsa och miljön kan efter ansökan, om
det finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten att lämna avfall till kommunen för
transport, bortskaffande och återvinnig. Ansökan ska göras enligt 62-63 §§.

Annat avfall än hushållsavfall
Uppgiftsskyldighet

60 § Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än hushållsavfall ska på begäran av kommunen lämna de uppgifter i fråga om avfallets art,
sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för kommunens
avfallsföreskrifter och avfallsplan.
61 § Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en förpackning
eller en vara som är innesluten i en sådan förpackning, ska på begäran av kommunen
lämna de uppgifter i fråga om förpackningsavfallets art, sammansättning, mängd och
hantering som behövs som underlag för kommunens avfallsföreskrifter och avfallsplan.

Ytterligare råd och anvisningar finns i kommunens Riktlinjer för avfallshantering.
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Anmälan enligt avfallsföreskrifterna samt undantag från avfallsföreskrifterna
Anmälan, ansökan om undantag och prövning

62 § Miljö- och bygglovsnämnden eller tekniska nämnden handlägger anmälan enligt
avfallsföreskrifterna samt ansökan om undantag från avfallsföreskrifterna enligt nedan.

Anledning till an- Anmälan Ansökan
mälan eller ansöom
kan om undantag
undantag
samt § -hänvisning
Ändring av ägandeförhållanden eller hantering
15 §
Ändring av hämtningsintervall för restavfall och
matavfall vid en- och
tvåbostadshus med hämtning på tomt.
23 § och bilaga 1
Ändring av hämtningsintervall för tömning av
fettavskiljare.
56 § och bilaga 1
Övrig ändring av hämtningsintervall.
20 § och bilaga 1
Uppehåll i hämtningen
och befrielse från avgift
för avfallsservice.
24 §
Hämtning på tomt
31 §
Avfallsbehållare, avfallsutrymme m.m. som inte
uppfyller miljö- och hälsoskyddskrav.
32 och 38 §§
Avfallsbehållare, avfallsutrymme m.m. som inte
uppfyller kraven på arbetsmiljö m.m.
32 §
Delad avfallsbehållare.
35 §
Installation av underjordsbehållare, sopsug
och avfallskvarn till tank
35 och 46 §
Hämtning av matavfall
46 §

Handläggs
av miljöoch bygglovsnämnden

Handläggs
av tekniska
nämnden

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Anledning till anmälan eller ansökan om undantag
samt § -hänvisning
Kompostering av annat
avfall än trädgårdsavfall
på den egna fastigheten.
58 §
SFS 2011:927 § 451
Annat eget omhändertagande av avfall än kompostering på den egna
fastigheten.
58 §
SFS 2011:927 § 451
Befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunen
59 §
Försöksverksamhet
64 §
Övriga frågor av praktisk
och ekonomisk art
8§
Övriga frågor
9§
1

Anmälan Ansökan
om
undantag

Handläggs
av miljöoch bygglovsnämnden

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Handläggs
av tekniska
nämnden

X

X

Avfallsförordningen (2011:927)

63 § Anmälan ska vara skriftlig och göras till respektive nämnd på av nämnden utformad blankett. Anmälan ska lämnas i god tid, minst sex veckor innan åtgärden påbörjas, om inte annat anges i dessa föreskrifter.
Ansökan ska vara skriftlig och göras till respektive nämnd. Den ska innehålla uppgifter om fastighet, fastighetsinnehavare, i förekommande fall nyttjanderättshavare,
vilka avfallsslag som avses och andra uppgifter som behövs för handläggning av
ärendet. Undantag kan endast medges om det kan ske utan risk för människors hälsa
eller miljön.
Givna undantag är personliga och i vissa fall knutna till fastighet, samt tidsbegränsade. De ska omprövas om förutsättningarna för dem ändras. Fastighetsinnehavaren
och i förekommande fall nyttjanderättshavaren har skyldighet att meddela sådan förändring.
64 § För forskning och utveckling inom avfallshantering kan tekniska nämnden bedriva försöksverksamhet utan hinder av avfallsföreskrifterna, efter ansökan till miljöoch bygglovsnämnden, om det kan ske utan risk för människors hälsa eller miljön.

Ytterligare råd och anvisningar finns i kommunens Riktlinjer för avfallshantering.
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Sanktioner

65 § Brott mot bestämmelserna i avfallsföreskrifterna beivras enligt bestämmelserna
i 29 kap. miljöbalken.

Ikraftträdande

66 § Dessa avfallsföreskrifter träder i kraft 2013-04-01 då avfallsföreskrifter för Järfälla kommun fastställda 2007-12-10 samt tillämpningsanvisningar till föreskrifterna
beslutade av Tekniska nämnden 2007-06-07 upphör att gälla.

Ytterligare råd och anvisningar finns i kommunens Riktlinjer för avfallshantering.

Bilaga 1

Underjordsbehållare
Kvarn- och
tanksystem, kyld
container
Kärl

Matavfall, utsorterat
Matavfall, utsorterat

Restavfall med mat

Behovshämtning, dock minst
varannan vecka.

Kärl

Matavfall, utsorterat

Fasta intervall vid hämtning
på tomt, varje eller varannan
vecka. Intervallet ska
anmälas till kommunen.

Behovshämtning, dock minst
varannan vecka.

Fasta intervall vid hämtning
på tomt, varje eller varannan
vecka. Intervallet ska
anmälas till kommunen.
Förekommer inte.
Förekommer inte.

En- och tvåbostadshus med
enskilda kärl och kärl som
delas av upp till tre hushåll

Typ av behållare

Avfallsslag

Varje vecka.
Varannan vecka om
behållare förvaras kylt.
Intervallet ska anmälas
till kommunen.

Annat intervall kan tillåtas
i vissa fall efter ansökan.

Varje vecka.
Efter överenskommelse.

Varannan vecka om
behållare förvaras kylt.
Intervallet ska anmälas
till kommunen.

Varje vecka.

Verksamheter

Varje vecka.

Varje vecka.
Efter överenskommelse.

Annat intervall kan tillåtas
i vissa fall efter ansökan.

Flerbostadshus samt enoch tvåbostadshus med
gemensamma behållare
(fler än tre hushåll)
Varje vecka.

För ändring av hämtningsintervall ska anmälan eller ansökan om undantag göras i enlighet med avfallsföreskrifterna 62-63 §§. Bestämmelser om
hantering av olika avfallsslag finns på annan plats i föreskrifterna.

HÄMTNINGSINTERVALL

Restavfall utan mat
(förutsätter kompostering, avfallskvarn
eller hämtning av
matavfall)

Kärl

Restavfall utan mat
(förutsätter kompostering, avfallskvarn
eller hämtning av
matavfall)

Varannan vecka kan
tillåtas för underjordsbehållare under juni
till augusti efter anmälan
till kommunen.
Annat intervall, t.ex.
budning, kan tillåtas i
vissa fall efter ansökan.
Varje eller varannan
vecka. Intervallet ska
anmälas till kommunen.

Varannan vecka kan
tillåtas för underjordsbehållare under juni
till augusti efter anmälan
till kommunen.
Annat intervall, t.ex.
budning, kan tillåtas i
vissa fall efter ansökan.
Varje vecka.

Annat intervall, t.ex.
budning, kan tillåtas i
vissa fall efter ansökan.

Annat intervall, t.ex.
budning, kan tillåtas i
vissa fall efter ansökan.

Varje eller varannan
vecka. Intervallet ska
anmälas till kommunen.

Varje vecka.

Verksamheter

Flerbostadshus samt enoch tvåbostadshus med
gemensamma behållare
(fler än tre hushåll)
Varje vecka.

Annat intervall kan tillåtas
Fasta intervall vid hämtning i vissa fall efter ansökan.
på tomt, varje, varannan eller
var fjärde vecka. Intervallet
ska anmälas till kommunen.
Underjordsbehållare, Förekommer inte.
Varje eller varannan
sopsug, container
vecka. Intervallet ska
anmälas till kommunen.

Behovshämtning, dock minst
6 ggr/år.

Underjordsbehållare, Förekommer inte.
sopsug, container

Restavfall med mat

En- och tvåbostadshus med
enskilda kärl och kärl som
delas av upp till tre hushåll

Typ av behållare

Avfallsslag

Kärl vid abonnemang, engångssäck
av komposterbart
material, maskinellt
lyftbar storsäck eller
container kan
förekomma vid
enstaka hämtning.

Trädgårdsavfall

Varannan vecka under
växtodlingssäsongen
(trädgårdsavfallsabonnemang). Enstaka
hämtning efter beställning.
Gäller även, gruppboenden
och koloniträdgårdar.

Miljöbox, särskilt
Efter beställning, dock högst
hämtningsställe/skåp en gång varannan vecka.
eller batteribehållare Varje hushåll har sin egen
Miljöbox.
Grå box
Efter beställning, dock högst
en gång varannan vecka.
Varje hushåll har sin egen
Grå box.
Stora kärl, container Efter beställning.
eller maskinellt
lyftbar storsäck

Elavfall (inkl.
bärbara batterier, ej
bil-, båt- eller
industribatterier)
Smått ej brännbart
restavfall

Grovavfall (inkl.
smått ej brännbart
restavfall)

Miljöbox, särskilt
Efter beställning, dock högst
hämtningsställe/skåp en gång varannan vecka.
Varje hushåll har sin egen
Miljöbox.

Farligt avfall

En- och tvåbostadshus med
enskilda kärl och kärl som
delas av upp till tre hushåll

Typ av behållare

Avfallsslag

Regelbunden hämtning
varje eller varannan vecka.
Andra intervall och
budning förekommer.
Varannan vecka under
växtodlingssäsongen
(trädgårdsavfallsabonnemang). Hämtning
sker från gemensamt
avfallsutrymme.
Fastighetsägaren ansvarar
för och beställer
abonnemanget.

Flerbostadshus samt enoch tvåbostadshus med
gemensamma behållare
(fler än tre hushåll)
Från gemensamt godkänt
utrymme eller från
lägenhetsdörr efter
beställning, dock högst var
fjärde vecka. Från
gemensamt utrymme minst
1 g/år.
Från gemensamt godkänt
utrymme var fjärde vecka.
Enstaka hämtning efter
beställning.
Se grovavfall.

Förekommer inte.

Efter beställning.

Se grovavfall.

Hämtas inte.

Hämtas inte.

Verksamheter

Fettavfall från
fettavskiljare

Avloppsslam från
sluten tank och
portabla toaletter
som kan slamsugas
Filtermaterial från
fosforfälla
1 g/år eller efter
leverantörens
rekommendationer.
Förekommer inte.

Efter beställning, dock minst
1 g/månad från permanentbostad och minst 1 g/år från
fritidsbostad.
Regelbunden hämtning eller
efter beställning, dock minst
1 g/år.
Regelbunden hämtning eller
efter beställning, dock minst
4 ggr/år.

Latrinbehållare

Latrin

Avloppsslam från
slamavskiljare

En- och tvåbostadshus med
enskilda kärl och kärl som
delas av upp till tre hushåll

Typ av behållare

Avfallsslag

1 g/år eller efter
leverantörens
rekommendationer.
Regelbunden hämtning
eller efter beställning,
dock minst 6 ggr/år.

Regelbunden hämtning
eller efter beställning,
dock minst 1 g/år.
Regelbunden hämtning
eller efter beställning,
dock minst 4 ggr/år.

Flerbostadshus samt enoch tvåbostadshus med
gemensamma behållare
(fler än tre hushåll)
Efter beställning, dock
minst 1 g/månad från
permanentbostad.

1 g/år eller efter
leverantörens
rekommendationer.
Regelbunden hämtning
eller efter beställning,
dock minst 6 ggr/år.

Efter beställning, dock
minst 1 g/månad om
verksamheten inte är
tillfällig.
Regelbunden hämtning
eller efter beställning,
dock minst 1 g/år.
Regelbunden hämtning
eller efter beställning,
dock minst 4 ggr/år.

Verksamheter

Kärl
140 – 660 liter
Kärl
370 liter
Kärl
190 – 660 liter
Plastsäck
60 – 240 liter
Påse och påshållare
Papperssäck/påse
(insatssäck i
behållare)
Papperssäck
Maskinellt lyftbar
storsäck 2
Container 3
olika storlekar
Container 3
olika storlekar,
kyld
Container 4
olika storlekar

Behållartyp/
utrustning/
anläggning
Kärl
140 liter
Kärl
140 – 190 liter

Ja
Ja
Ja
Ja

Nej
Nej
Ja
Ja

Ja

Grovavfall och ej brännbart restavfall

Restavfall i flerbostadshus och
verksamheter
Matavfall, utsorterat från hushåll
Matavfall, utsorterat från verksamheter

Trädgårdsavfall
Grovavfall och trädgårdsavfall

Restavfall

Matavfall

Grovavfall

Ja

Ja

Ja

Ägs/tillhandahålls av
kommunen (hyreskostnad
kan tillkomma)
Ja

Matavfall, utsorterat
Kärl i andra storlekar tillåts inte
Restavfall för en- och tvåbostadshus
med enskilda kärl eller kärl som delas av
upp till tre hushåll
Restavfall för övriga hushåll och
verksamheter
Trädgårdsavfall, abonnemang

Får användas för följande avfallsslag

GODKÄNDA AVFALLSBEHÅLLARE M.M.

Nej
Eventuellt

Ägs/tillhandahålls av
entreprenören utan
kommunens medverkan

Eventuellt

Eventuellt

Eventuellt

Ja
Eventuellt

Eventuellt säckställ anskaffas
och ägs av fastighetsägaren.

Ägs/tillhandahålls av
fastighetsinnehavaren 1

Bilaga 2

Latrinbehållare 6
Miljöbox
25 liter
Grå box
25 liter
Bur/behållare för
elavfall
Skåp eller
container för farligt
avfall

Behållartyp/
utrustning/
anläggning
Container
10 m3
Container med
komprimator 4
Underjordsbehållare 5
Underjordsbehållare 5
Max 3,0 m3
Insatssäck till
underjordsbehållare
Kvarn- och
tanksystem
Sopsug,
mobil
Sopsug, stationär
Nej

Nej
Nej

Farligt avfall i flerbostadshus

Ja

Ja

Ja, dock ej portabla toaletter

Farligt avfall och elavfall i en- och
tvåbostadshus
Smått ej brännbart restavfall i en- och
tvåbostadshus
Elavfall i flerbostadshus

Latrin

Kommunalt huvudmannaskap i förekommande fall,
anslutningskostnad kan
tillkomma.

Ja

Nej

Matavfall, utsorterat, pump- eller
sugbart
Restavfall och matavfall

Restavfall och matavfall

Ja

Nej

Restavfall och matavfall

Eventuellt

Ja

Eventuellt

Nej

Matavfall, utsorterat

Ja

Eventuellt

Ja utom vid kommunalt
huvudmannaskap. Teknik
som ligger inom egen
fastighet ägs av fastighetsinnehavaren.

Eventuellt

Ja

Ja

Nej

Ja

Ägs/tillhandahålls av
fastighetsinnehavaren 1

Restavfall

Eventuellt

Ägs/tillhandahålls av
entreprenören utan
kommunens medverkan

Nej

Ägs/tillhandahålls av
kommunen (hyreskostnad
kan tillkomma)
Ja

Restavfall

Trädgårdsavfall

Får användas för följande avfallsslag

Nej
Nej
Nej

Filtermaterial 7
Fettavfall

Ägs/tillhandahålls av
kommunen (hyreskostnad
kan tillkomma)

Slam från enskilt avlopp

Får användas för följande avfallsslag

2

Med fastighetsinnehavare jämställs nyttjanderättshavare och verksamhetsutövare.
Lyftbar storsäck ska kunna hämtas med krantömmande fordon.
3
Container ska kunna tömmas med baklastande sopbil, lastväxlare eller lyftdumper.
4
Container ska kunna tömmas med baklastande sopbil eller lastväxlare.
5
Underjordsbehållare ska kunna tömmas med krantömmande fordon.
6
Latrinbehållare får inte väga mer än 15 kg vid hämtningstillfället.
7
Filtermaterialet ska kunna lyftas med krantömmande fordon.
8
För mer information kontakta kommunens VA-enhet.

1

Behållartyp/
utrustning/
anläggning
Slamavskiljare,
sluten tank och
liknande
Fosforfälla
Fettavskiljare 8
Nej

Ägs/tillhandahålls av
entreprenören utan
kommunens medverkan

Ja
Ja

Ja

Ägs/tillhandahålls av
fastighetsinnehavaren 1

Bilaga 3

Kommunens ansvar
Kommunen ansvarar enligt miljöbalken för transport och återvinning eller bortskaffande av hushållsavfall. Hushållsavfall är avfall som kommer
från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Följande avfallsslag räknas som hushållsavfall i Järfälla och ska därmed
hämtas av kommunen:
 Avfall som uppstår i alla former av boende, förutom i vanliga bostäder även vid boende i hotell, kursgårdar, vandrarhem, vårdboende m.fl.
 Avfall från verksamheter som uppkommer som ett resultat av att människor använder lokaler eller anläggningar på ett sätt som ger upphov
till avfall, som till sin typ och sammansättning liknar det avfall som uppstår vid användning av byggnad för bostadsändamål. Det finns
även ett motsvarande behov av regelbunden borttransport. Exempel på sådant avfall är städsopor, köksavfall, avfall från
personalutrymmen, skolor, förskolor, sjukhus och vårdinrättningar, restauranger, storkök, butiker, torghandel och hantverk. Avfall från
tillverkning och annan industriell verksamhet inklusive livsmedelsindustrier och grossister är inte hushållsavfall. Städsopor och avfall
från personalutrymmen från sådana verksamheter är däremot hushållsavfall.
 Avfall från buss- och tågstationer, gästhamnar, rastplatser, utomhuskonserter, mässor, festivaler och idrottsevenemang.*
 Farligt avfall från hushåll, t.ex. kemikalier, målarfärger, spillolja, lösningsmedel och bekämpningsmedel.
 Elavfall inklusive bärbara batterier från hushåll. Som elavfall räknas elektriskt och elektroniskt avfall och även ljuskällor och armaturer.
Alla batterier utom industribatterier är hushållsavfall, även bil- och båtbatterier, men endast bärbara batterier under 3 kg hämtas av
kommunen.
 Grovavfall, d.v.s. avfall som uppkommer vid normalt boende och som är så skrymmande att det inte får plats i ordinarie
restavfallsbehållare, eller är så tungt eller har andra egenskaper som gör det olämpligt att läggas i behållaren. Det är t.ex. trasiga möbler,
leksaker, cyklar och barnvagnar och även smått ej brännbart restavfall. Som grovavfall räknas inte fast monterad utrustning eller
inredning, som man normalt inte tar med sig när man flyttar. Undantag görs även för avfall från renovering och ombyggnad av
bostadshus.
 Trädgårdsavfall är grönyteavfall från normal skötsel av trädgårdar som hör till hushållens trädgårdar, fritidsboenden, gruppboenden samt
från koloniträdgårdar. Undantag görs för avfall från större anläggningsarbete i trädgård och trädfällning samt för avfall som uppkommer
vid städning av gemensamma ytor.
 Latrin, slam från enskilda avloppsanläggningar
 Filtermaterial från fosforfälla och andra jämförbara filter
 Fettavfall
 Döda mindre sällskapsdjur från hushåll, t.ex. hundar, katter, marsvin och kaniner som avlider är hushållsavfall.

SORTERINGSANVISNINGAR

Matavfall,
utsorterat
Restavfall med
matavfall
Restavfall utan
matavfall
Ej brännbart
restavfall
Farligt avfall
Elavfall4
Bärbara batterier4
Bil- och
båtbatterier
Grovavfall
Trädgårdsavfall
Förbrukade
kanyler

Avfallsslag
Ja1
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Nej

Nej

Nej

Ja3

Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja

Hämtas vid
bostad

Sortering obligatorisk
(= får inte blandas
med andra avfallsslag)
Nej

Nej
Ja
Nej

Nej
Nej
Nej
Nej

Nej

Nej

Nej

Ja efter anmälan2

Kan omhändertas
på egen fastighet

Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Ja
Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Kan lämnas
på ÅVS

Avfall som omfattas av kommunalt ansvar

Avfall från hushåll ska sorteras enligt följande:

Ja
Ja
Nej

Ja
Ja
Ja
Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Kan lämnas
på ÅVC

Nej
Nej
Ja6

Nej
Ja5
Ja5
Ja5

Nej

Nej

Nej

Nej

Lämnas på
annat ställe

Sortering
Sorteringsanvisningarna ges i två steg, dels att avfallet ska sorteras och dels hur det ska avlämnas. Det kan finnas flera olika möjligheter att
avlämna avfall. Det kan t.ex. hämtas av kommunen vid bostaden eller lämnas på återvinningscentral. Tabellen redovisar avfall från hushåll
respektive avfall från verksamheter var för sig. Bestämmelser om hantering av olika avfallsslag återfinns i olika paragrafer i föreskrifterna.

* Renhållning och omhändertagande av avfall på allmänna platser som gator, torg och parker omfattas av lagen (1998:814) med särskilda
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (LGS). Sådant avfall är därmed inte hushållsavfall och regleras inte i avfallsföreskrifterna.

Ja

Ja

Kan behöva sorteras i
olika sorters avfall

Nej

Ja efter anmälan2

Ja

8

Ja8
Ja8
Nej
Nej

Hämtas vid
bostad

Nej

Annat avfall

Nej
Nej
Nej
Nej

Kan komposteras
på egen fastighet

Nej

Ja
Ja
Nej
Nej

Kan lämnas
på ÅVS

Ja

Ja
Ja
Nej
Ja

Kan lämnas
på ÅVC

Nej

Nej
Nej

Kan lämnas
på ÅVC

Nej

Nej
Nej
Ja6
Ja5

Lämnas på
annat ställe

Nej

Nej
Nej

Lämnas på
annat ställe

2

Kan även malas i avfallskvarn om kommunen gett tillstånd.
Förutsätter att godkänd kompost, eller annan av kommunen godkänd hantering, finns.
3
Kan blandas med grovavfall, se hanteringsanvisningarna i föreskrifterna
4
Omfattas av producentansvar men kommunen kan hämta el-avfall inkl. bärbara batterier (under 3 kg) vid bostäder.
5
Kan lämnas till vissa återförsäljare.
6
Lämnas till apotek.
7
Förteckningen är inte komplett utan omfattar bara sådant som liknar det avfall kommunen ansvarar för.
8
Fastighetsinnehavaren anlitar själv en entreprenör för att beställa hämtning. Det ingår inte i kommunens skyldigheter att hämta sådant avfall.

1

Bygg- och
rivningsavfall

Nej
Nej

Kan lämnas
på ÅVS

Ja efter anmälan2
Ja efter anmälan2

Kan omhändertas
på egen fastighet

Avfall som omfattas av producentansvar 7

Ja
Ja

Hämtas vid
bostad

Avfall som omfattas av kommunalt ansvar

Sortering obligatorisk
(= får inte blandas
med andra avfallsslag)
Ja
Ja

Sortering obligatorisk
(= får inte blandas
med andra avfallsslag)
Returpapper
Ja
Förpackningar
Ja
Läkemedelsavfall
Ja
Bilbatterier
Ja

Avfallsslag

Latrin
Slam från
enskilda avloppsanläggningar
Filtermaterial
från fosforfälla

Avfallsslag

Ja
Nej

Ja
Ja

Kan hämtas av kommunen

Nej
Nej
Nej
Nej
Ja3

Nej

Kan lämnas på ÅVC
Nej

2

Förutsätter att godkänd kompost, eller annan av kommunen godkänd hantering, finns.
Spillfett kan lämnas direkt till återvinning utan kommunens medverkan.
3
Vissa typer av avfall från verksamheter kan lämnas på ÅVC mot avgift. Verksamhetsutövaren måste kontrollera i förväg vilka typer av avfall
som tas emot och hur betalning ska ske.

1

Avfallsslag
Måste hämtas av kommunen
Matavfall, utsorterat, från vissa
Ja
verksamheter
Restavfall jämförligt med avfall från
Ja
hushåll
Latrin
Nej1
Slam från enskilda avloppsanläggningar
Nej1
Fett från fettavskiljare
Ja
Spillfett
Nej2
Annat avfall
Nej

Avfall från verksamheter ska sorteras enligt följande:

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR

Bilaga 4

Angöringsplats
Plats där hämtningsfordonet stannar när avfallet ska hämtas. Den kallas även
stoppställe, uppställningsplats eller lastningsplats. Angöringsplatsen bör ligga så nära
avfallets hämtningsställe som möjligt och ska vara lämplig från arbetsmiljö- och
trafiksäkerhetssynpunkt. Angöringsplatsen kan variera vid hämtning av olika typer
av avfall beroende på att olika hämtningsfordon är olika stora.
Avfall
”Med avfall avses varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller
avser eller är skyldig att göra sig av med.” (Miljöbalken 15 kap. 1 §) Det finns en
förteckning över avfallstyper i bilaga 4 till Avfallsförordningen.
Avfallsbehållare
Behållare som används för uppsamling av avfall. De kan även kallas sopbehållare
eller bara behållare. Avfallsbehållare kan vara av olika typ och storlek. I bilaga 2 till
föreskrifterna anges vilka behållare som är godkända i kommunen. Här är en
översikt:
 Engångsbehållare i form av säck (storlek 60-240 l)
 Återgångsbehållare i form av kärl (storlek 140-660 l)
 Återgångsbehållare i form av storbehållare eller container (1-20 m3)
 Underjordsbehållare/markbehållare, delvis nedgrävda i mark (1-6 m3)
 Maskinellt lyftbar storsäck
 Sopsugbehållare
 Box (20-30 l)
 Batteriholk/rör/behållare
 Latrinkärl
Med kärl menas hjulförsedda plastkärl med lock. Ibland kallas de rullkärl. De lyfts
och töms i sopbil med hjälp av en kärllyft på bilen. Storbehållare/container finns av
olika typ och storlek, t.ex. vippcontainer, lyftdumperbehållare, lastväxlarcontainer.
Med boxar menas små behållare som används i hushåll, framför allt i småhus, för
insamling av farligt avfall, el-avfall och ej brännbart avfall (Miljöbox respektive Grå
box).
Avfallsföreskrifter
Kommunala bestämmelser för avfallshantering. Föreskrifterna stadgar bl.a. vilka
skyldigheter kommunen och fastighetsinnehavare har samt när, var och hur avfall ska
hämtas. Föreskrifterna ingår tillsammans med avfallsplan i en renhållningsordning,
som varje kommun måste ha.
Avfallshantering
Med hantering av avfall avses enligt miljöbalken
1. insamling, transport, återvinning, bortskaffande eller annan fysisk befattning av
avfall, eller
2. åtgärder som inte innebär fysisk befattning med avfall men som syftar till att
avfall samlas in, transporteras, återvinns, bortskaffas eller byter ägare eller
innehavare.
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Avfallskvarn
Kvarn för sönderdelning av matavfall så att det malda avfallet kan följa med
avloppsvattnet ut på ledningsnätet eller samlas upp i en särskild tank. Kvarnen
ansluts till köksavloppet under en diskbänk. Avsikten är att matavfallet ska kunna
rötas för utvinning av biogas. Rötning sker tillsammans med avloppsvatten om
kvarnen ansluts till ledningsnätet. Om det sönderdelade avfallet samlas upp i en
särskild tank kan det rötas separat.
Avfallsplan
Kommunal plan för avfallshantering. Avfallsplanen utgör tillsammans med
avfallsföreskrifterna kommunens renhållningsordning. Planen innehåller bl.a. mål för
kommunens avfallshantering samt åtgärder för att nå målen.
Batterier
Ett batteri är en källa till elektrisk energi och består av en eller flera battericeller där
energin genereras genom direkt omvandling av kemisk energi. Alla batterier omfattas
av producentansvar och ska samlas in. Batterier delas in i följande typer:
 industribatteri = ett batteri som är utformat uteslutande för industriell eller
annan yrkesmässig användning eller som används i elektriska fordon,
 bilbatteri = ett batteri som är utformat för att användas till ett fordons
startmotor, belysning eller tändningssystem och inte är ett industribatteri, och
 bärbart batteri = ett batteri som är förslutet och bärbart och inte är ett
industribatteri eller bilbatteri.
Behovshämtning
Hämtning efter hushållens behov i småhusområden. Det innebär att varje hushåll
själv bestämmer när kärlet/kärlen ska ställas ut för tömning, i enlighet med
hämtningsintervall i Bilaga 1.
Sopbilen trafikerar bostadsområdet en bestämd dag varje vecka och
fastighetsinnehavaren rullar fram sitt kärl/sina kärl till sopbilens angöringsplats innan
tömning. Kärl som innehåller utsorterat matavfall eller restavfall med mat måste
dock tömmas minst varannan vecka, se föreskrifternas bilaga 1. Varje kärl har en
individuell märkning för att tömningen ska kunna registreras på rätt
fastighetsinnehavare.
Biologiskt lättnedbrytbart avfall
Avfall från växt- eller djurriket, t.ex. matavfall, trädgårdsavfall, latrin och fettavfall,
som kan behandlas biologiskt genom kompostering eller rötning. Det kan även
beskrivas som den del av det organiska avfallet som på begränsad tid kan brytas ner i
biologiska processer. Det kallas ibland bioavfall.
Bortskaffande
En avfallshantering som beskrivs i bilaga 3 till Avfallsförordningen eller som på
annat sätt innebär att innehavaren gör sig av med avfallet utan att det återvinns eller
att det lämnas till någon som samlar in eller transporterar bort det. Deponering är en
form av bortskaffande.
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Brännbart avfall
Avfall som brinner utan energitillskott efter det att förbränningsprocessen har startat.
Både restavfall och matavfall är brännbart.
Bygg- och rivningsavfall
Avfall som uppkommer vid nybyggnad, renovering, ombyggnad eller rivning av
byggnad eller som uppstår vid större anläggningsarbete i en trädgård. Det ingår inte i
kommunens ansvar att samla in eller omhänderta sådant avfall och det hämtas därför
inte som grovavfall. Undantag görs för avfall från enklare underhåll och renovering i
bostad, åtgärder som har samband med normalt nyttjande av byggnad för
bostadsändamål. Mindre mängder bygg- och rivningsavfall kan lämnas på ÅVC. En
del bygg- och rivningsavfall klassas som farligt avfall, t.ex. asbest och impregnerat
virke, och måste hanteras som sådant.
Deponering
Ett bortskaffande som innebär att avfall läggs på en upplagsplats för avfall (deponi).
Drag- och skjutmotstånd
Det motstånd som en behållare som dras eller skjuts gör. Motståndet kan mätas och
beror på behållarens vikt och på underlaget. För stort motstånd är inte acceptabelt
från arbetsmiljösynpunkt. Mer information om drag- och skjutmotstånd finns i
Riktlinjer för avfallshantering.
Ej brännbart avfall
Avfall som inte brinner även om energi tillförs, t.ex. metall, glas, sten, porslin,
keramik och gips. Förpackningar av glas och metall omfattas av producentansvar och
ska lämnas till producenternas insamlingssystem.
El-avfall, avfall från elektriska och elektroniska produkter
Avfall från elektriska och elektroniska produkter inklusive alla komponenter,
utrustningsdelar och förbrukningsvaror som har haft en elektrisk eller elektronisk
funktion. Populärt kallat ”allt med sladd eller batteri eller sådant som är beroende av
el för att fungera”. Glödlampor, lågenergilampor och lysrör räknas också som elavfall. El-avfall av hushållstyp omfattas av producentansvar. För annat el-avfall finns
särskilda bestämmelser.
Entreprenör (för hämtning eller behandling av avfall)
Företag eller verksamhetsutövare som efter upphandling i konkurrens anlitas av
kommunen för att utföra hämtning av avfall om kommunen inte har egen
hämtningspersonal.
Farligt avfall
Ett ämne eller ett föremål som är avfall och som är markerat med en asterisk (*) i
bilaga 4 till Avfallsförordningen eller som omfattas av föreskrifter meddelade med
stöd av 12 § i Avfallsförordningen. Farligt avfall har egenskaper som gör att det
måste hanteras särskilt för att inte skada levande organismer eller miljön. Farligt
avfall som uppkommer i hushåll är t.ex. färgrester, spillolja, lösningsmedel som
lacknafta och fotogen, bekämpningsmedel, fotokemikalier, lim och
kvicksilvertermometrar.
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Fastighetsinnehavare
Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt
1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.
Fastighetsinnehavarens ansvar kan i vissa fall överlåtas på nyttjanderättshavare.
Fastighetsnära insamling
Den insamling av avfall som sker på eller i direkt anslutning till den fastighet där
avfallet uppkommit. Det förekommer både vid bostäder och vid verksamheter.
Alternativet till fastighetsnära insamling är avlämning av avfall på
återvinningsstation, återvinningscentral, i butik eller annat.
Fettavskiljare
Anordning för att samla upp slam i form av fettavfall i avloppsvatten från lokaler där
livsmedel hanteras yrkesmässigt. Fettet skulle annars avsättas i ledningsnätet och
kunna förorsaka stopp.
Fosforfälla
En tekniklösning för fosforrening som börjat installeras vid enskilda
avloppsanläggningar de senaste åren. I en fosforfälla binds fosfor som finns i
avloppsvattnet till ett reaktivt filtermaterial. Filtermaterialet byts regelbundet och det
använda filtermaterialet klassas som hushållsavfall.
Grovavfall
Avfall som uppkommer vid normalt boende och som är så skrymmande att det inte
får plats i ordinarie avfallsbehållare eller är så tungt eller på annat sätt olämpligt att
det inte ska läggas i behållaren. Det är t.ex. trasiga möbler, leksaker, cyklar och
barnvagnar. Som grovavfall räknas inte fast monterad inredning eller avfall som
uppstår vid ny- och ombyggnad av bostad. Det räknas i stället som bygg- och
rivningsavfall. Trädgårdsavfall, el-avfall, bildäck eller andra bildelar räknas inte
heller dit.
Grå box
Mindre avfallsbehållare som används för insamling av smått ej brännbart restavfall.
Hushållsavfall
”Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt
avfall från annan verksamhet” (Miljöbalken 15 kap. 2 §). Sådant avfall uppstår
regelbundet vid utnyttjande av mark eller byggnad för bostadsändamål och behöver
transporteras bort för att inte olägenheter ska uppstå. Exempel på avfall som
uppkommer i hushåll är städsopor, matavfall, köksavfall, latrin, slam, grovavfall,
trädgårdsavfall, el-avfall, läkemedelsrester, rester av olja, färg och
bekämpningsmedel och annat farligt avfall, samt döda sällskapsdjur.
Se även jämförligt avfall.
Hämtning på tomt
Kärlet står inne på tomten när det ska tömmas och inte vid sopbilens angöringsplats.
Sophämtaren går in på tomten för att hämta kärlet och ställer tillbaka det på tomten
igen efter tömning.
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Hämtningsintervall
Anger hur ofta, med vilket intervall, avfall hämtas. Intervallet kan vara fast, t.ex. en
gång per vecka, eller variera. Vid behovshämtning varierar hämtningsintervallet
beroende på hushållets behov även om sopbilen trafikerar bostadsområdet varje
vecka. Ett annat varierande intervall är när avfall hämtas efter särskild beställning,
t.ex. vid hämtning av elavfall i Miljöbox.
Hämtningsställe (hämtningsplats, hämtställe)
Den plats där avfall hämtas på angiven dag. Hämtningsstället behöver inte vara
beläget på fastigheten där avfallet uppkommer. Det kan finnas olika hämtningsställen
för olika sorters avfall som uppkommer på samma fastighet, bl.a. beroende på att det
är olika fordon som hämtar.
Jämförligt avfall
Avfall från annan verksamhet som i renhållningssammanhang är jämförligt med
avfall från hushåll. Jämförligt avfall uppkommer som ett resultat av att människor
använder lokaler eller anläggningar på ett sätt som ger upphov till avfall som liknar
det avfall som uppstår vid användning av mark eller byggnad för bostadsändamål.
Det är t.ex. städsopor och butiksavfall samt matavfall och annat livsmedelsavfall från
restauranger, storkök och butiker, dock inte från livsmedelsindustrier.
Kommunalt ansvar, kommunens ansvarsområde
Den skyldighet enligt Miljöbalken som kommunen har att ta hand om hushållsavfall.
Kommunalt ansvar innebär att avfall tas omhand (samlas in, transporteras bort och
återvinns eller bortskaffas) genom kommunens försorg. Kommunen har inte
skyldighet att hantera avfall som omfattas av producentansvar, om det har sorterats ut
för att lämnas i producenternas insamlingssystem, eller annat avfall än hushållsavfall.
Kompostering
Biologisk behandlingsmetod som innebär nedbrytning av biologiskt lättnedbrytbart
avfall i närvaro av syre. Humus och näringsämnen återvinns.
Källsortering
Sortering av avfall vid källan, d.v.s. på den plats där avfallet uppkommer. Det kan
ske i hushållet eller på arbetsplatsen.
Markbehållare
Se underjordsbehållare.
Maskinellt lyftbar storsäck
Stor säck som kan användas för t.ex. grovavfall och trädgårdsavfall. Säcken tar
mycket lite plats innan den fylls och den fyllda säcken hämtas sedan med kranbil.
Sådana säckar används ofta även till byggavfall, dock utan kommunens inblandning.
Matavfall
Utsorterat biologiskt lättnedbrytbart avfall eller livsmedelsavfall från hushåll eller
verksamheter som restauranger, storkök, butiker eller livsmedelsindustri. Matavfall
består av rester från matberedning och måltider. Det kan komposteras på den egna
fastigheten eller samlas in genom kommunens försorg. Insamling sker oftast i kärl
men även t.ex. underjordsbehållare eller sopsug kan användas. Matavfall kan även
malas i avfallskvarn som ansluts till avloppsnätet eller samlas upp i en särskild tank
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som slamsugs. Om matavfallet inte sorteras ut blandas det med övrigt restavfall.
Matavfall som uppkommer i livsmedelsindustrier, och som inte säljs direkt till
konsument, har kommunen inget ansvar för att ta hand om.
Miljöbox
Mindre avfallsbehållare som används för insamling av farligt avfall, småbatterier och
el-avfall från hushåll.
Nyttjanderättshavare
Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av
fastighetsinnehavarebegreppet, har rätt att bruka eller nyttja fastighet. Det kan t.ex.
vara en hyresgäst.
Organiskt avfall
Avfall som innehåller organiskt kol, exempelvis biologiskt avfall och plastavfall.
Parkavfall
Parkavfall är komposterbart och flisbart grönavfall som uppkommer vid yrkesmässig
skötsel av parkmark, kommunal eller privat. Även grönavfall från flerbostadshusens
utomhusytor räknas hit. Kommunen har inget ansvar för att ta hand om parkavfall.
Producent
Med producent avses
1. den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige eller säljer en vara eller en
förpackning, eller
2. den som i sin yrkesmässiga verksamhet frambringar avfall som kräver särskilda
åtgärder av renhållnings- eller miljöskäl (MB 15 kap. 4 §).
Producentansvar
Med producentansvar menas skyldighet för producent att se till att avfall samlas in,
transporteras bort, återvinns, återanvänds eller bortskaffas (MB 15 kap. 6 §).
Producentansvar finns för förpackningar, returpapper, el-avfall, batterier, läkemedel,
bilar och däck. Avfall som omfattas av producentansvar ska lämnas i de
insamlingssystem som producenterna tillhandhåller och ingår inte i kommunens
ansvar. El-avfall från hushåll kan dock hämtas av kommunen.
Renhållningsordning
Kommunens avfallsföreskrifter och avfallsplan utgör tillsammans kommunens
renhållningsordning. Den ska fastställas av kommunfullmäktige för att gälla.
Restavfall
Det hushållsavfall som normalt läggs i kärl (även i sopnedkast, sopsug,
underjordsbehållare eller container) och som återstår sedan t.ex. farligt avfall och
elavfall har sorterats ut. Restavfall kan vara med eller utan mat (avfall). I det senare
fallet har matavfallet sorterats ut för separat hantering. Smått ej brännbart restavfall
ska inte läggas i kärl eller annan behållare för restavfall. Det samlas i stället in i Grå
box eller tillsammans med grovavfall. Det medför att det restavfall som samlas in ska
vara brännbart.
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Returpapper
Tidningar, journaler, kataloger, skriv- och reklampapper som kan materialåtervinnas.
Det omfattas av producentansvar och ska lämnas i producenternas insamlingssystem.
Returpapper ingår inte i kommunens ansvarsområde om det har sorterats ut.
Rötning
Biologisk behandlingsmetod som innebär nedbrytning av biologiskt lättnedbrytbart
avfall utan närvaro av syre. Humus, näringsämnen och energi i form av rötgas eller
biogas återvinns.
Slamavskiljare
Anordning som används för att fånga upp slam i enskilda avloppsanläggningar.
Sluten tank
Behållare som kan användas för att samla upp avloppsvatten då det inte finns tillgång
till kommunalt avlopp eller andra godkända enskilda avloppslösningar.
Smått ej brännbart restavfall
Små föremål av t.ex. metall, glas, sten, porslin, keramik och gips som samlas in i Grå
box eller tillsammans med grovavfall.
Sopsug (stationär eller mobil)
Stationärt sopsugsystem är ett automatiskt insamlingssystem där avfallet med hjälp
av luft (vakuum) transporteras genom rör i marken, från sopnedkastet till en
uppsamlingscontainer, som finns i en byggnad en bit bort från bostäderna.
Mobilt sopsugsystem: Även i det mobila sopsugsystemet samlas avfallet in med hjälp
av luft men vakuumtekniken sitter i bilen. Under varje nedkast finns en lagringstank.
Tankarna binds ihop genom rör i marken till en dockningspunkt. Vid tömning
ansluter fordonet till dockningspunkten, vakuumtekniken sätts igång och avfallet
transporteras in i bilen med hjälp av luft.
Sällskapsdjur
Tama mindre djur som inte används i kommersiell verksamhet och som normalt
förekommer i bostäder, exempelvis hundar, katter, kaniner och marsvin som avlider
utgör hushållsavfall. Däremot räknas inte döda djur av en art som normalt inte utgör
traditionella sällskapsdjur i bostäder, t.ex. hästar, kor, höns eller vilda djur, som
hushållsavfall. Kommunen kan ge råd om hantering av döda sällskapsdjur.
SÖRAB
Ett bolag som ägs av kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna,
Stockholm, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna. SÖRAB:s
huvuduppgift är att ta hand om hushållsavfall från alla medlemskommuner utom
Stockholm. SÖRAB svarar även för återvinningscentralerna i medlemskommunerna.
Tillsyn
Kontroll från myndighet över att lagar och bestämmelser uppfylls vid boende och
verksamhetsutövning.
Trädgårdsavfall
Som trädgårdsavfall räknas komposterbart och flisbart växtavfall som uppkommer
vid normal trädgårdsskötsel i hushåll, gruppboende och koloniträdgårdar. Däremot
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inte fällda träd och avfall som uppkommer vid städning av gemensamma ytor i
flerbostadshus eller i boendeföreningar samt inte avfall som uppstår vid större
anläggningsarbete i en trädgård. Det senare är byggavfall som kommunen inte
ansvarar för.
Underjordsbehållare (markbehållare, nergrävda behållare, djupbehållare)
Behållare som till viss del, ibland största delen, är nergrävda i marken. Vid tömning
lyfts behållaren eller en innerbehållare upp med hjälp av en kran på
hämtningsfordonet. Underjordsbehållare är lättplacerade då de inte kräver så stort
utrymme ovan mark eller vid tömning. Eftersom avfallet ligger under mark där
temperaturen är låg minimeras risken för dålig lukt.
Verksamhetsutövare

Den som driver yrkesmässig verksamhet. Verksamhetsutövaren är ansvarig för
avfallshanteringen i verksamheten och är antingen fastighetsinnehavare eller
nyttjanderättshavare av en fastighet eller lokal.
Återanvändning
En åtgärd som innebär att en produkt eller komponent som inte är avfall används
igen för att fylla samma funktion som den ursprungligen var avsedd för. Ibland sker
en förberedelse för återanvändning genom kontroll, rengöring eller reparation.
Återvinning
Med återvinning avses bl.a. materialåtervinning, energiutvinning, kompostering och
annan biologisk omvandling. Avfallsförordningens 4 § och bilaga 2 anger vad och
vilken typ av hantering som utgör återvinning.
Återvinningscentral (ÅVC)
En bemannad central där hushåll kan lämna grovavfall, trädgårdsavfall, el-avfall,
farligt avfall eller annat återvinningsbart avfall. Företag kan lämna motsvarande
avfall mot avgift. Avfallslämnaren sorterar själv avfallet i olika behållare. Restavfall
får inte lämnas på en åvc. Särskilda öppettider gäller. SÖRAB svarar för åvc i
medlemskommunerna.
Återvinningsstation (ÅVS)
En obemannad station för returpapper, förpackningar och småbatterier. Avfallet
sorteras i olika behållare av den som lämnar det.
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