Hantering av avfall för dig
som företagare
Faktablad Miljökontoret

Vad är avfall?
Avfall är föremål, ämnen eller substanser som inne
havaren gör sig av med, tänker göra sig av med eller
är skyldig att göra sig av med.

Hur ska avfall hanteras?
Målen för Sveriges avfallshantering är att mängden
avfall och dess farlighet ska minska och att krets
lopp ska uppnås så långt det är möjligt. För att upp
nå det måste produktionen av varor vara resurssnål
och avfallet som ändå uppkommer ska sorteras
och hanteras efter sina egenskaper.
Uppkommet avfall ska hanteras på följande sätt:
Först ska det farliga avfallet sorteras ut och oskad
liggöras (dras undan från kretsloppet). Resterande
avfall ska i första hand sorteras ut och lämnas
för återanvändning, i andra hand sorteras ut och
lämnas för återvinning, (till exempel avfall det råder
producentansvar på, metaller, organiskt avfall),
i tredje hand sorteras ut och lämnas för energiut
vinning och i sista hand lämnas för deponering.

Var ska avfall lämnas och vem
får transportera avfall?
Hushållsavfall eller med hushållsavfall jämförligt
avfall ska lämnas till Eskilstuna kommuns renhåll
ningsorganisation. Övrigt avfall ska lämnas till av
fallsmottagare som har gjort en anmälan eller har
fått tillstånd för sin verksamhet enligt miljöbalken.
Transport av avfall är normalt sett tillståndspliktig
verksamhet enligt miljöbalken. Detta gäller både för
transportföretag och för dig i det fall att du själv vill
transportera ditt avfall.
Du som lämnar avfall till någon annan för transport
eller annan hantering har ansvar för att kontrollera
att denne har de tillstånd eller har gjort de anmäl
ningar som krävs enligt miljöbalken.

Var ska jag lämna frityrfetter, mat
lagningsfetter och slamavskiljare?
Frityrfetter och matlagningsfetter får inte spolas ner
i avloppet. Det ska lämnas till Eskilstuna kommuns
renhållningsorganisation eller annan godkänd
mottagare.
Fettavskiljare ska tömmas så ofta att de alltid fyller
avsedd funktion. De bör alltid tömmas minst en
gång per år eller oftare.
Avfall som det råder producentansvar på ska av
utrymmesskäl inte lämnas på de återvinnings
stationer som finns för privatpersoner.

Får jag själv ta hand om vissa
avfallstyper?
Gödsel som uppkommit inom det egna lantbruket
och trädgårdsavfall som uppkommit inom den egna
fastigheten får du hand om själv inom den egna
fastigheten. Du måste dock ta hand om avfallet på
ett lämpligt sätt så att du inte skapar olägenheter
för miljön eller människors hälsa. Tänk på att om du
vill elda trädgårdsavfall får du bara göra det under v
 issa
tider under året, se Eskilstuna kommuns föreskrifter
om skydd mot olägenheter för människors hälsa.
Dessa finns att läsa på eskilstuna.se – Eskilstuna
kommuns webbplats.
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