Hantering av avfall för dig
som företagare
Hur ska avfall hanteras?
Målen för Sveriges avfallshantering är att
mängden avfall och deras farlighet ska minska
och att kretslopp ska uppnås så långt det är
möjligt. För att uppnå det måste produktionen
av varor bli resurssnåla och avfallet som ändå
uppkommer ska sorteras och hanteras efter
sina egenskaper.
Det finns några tumregler för hur det uppkomna avfallet ska hanteras. Först ska det
farliga avfallet sorteras ut och oskadliggöras
(dras undan från kretsloppet). Resterande
avfall ska i första hand återanvändas, i andra
hand återvinnas (avfall det råder producentansvar på, metaller, organiskt avfall), i tredje
hand energiutvinnas (brännbart avfall) och i
sista hand deponeras.

fallet på ett lämpligt sätt så att du inte skapar
olägenheter för miljön eller människors hälsa.
Inom detaljplanelagt område får du dessutom
bara elda trädgårdsavfall under vissa tider under året, se kommunens föreskrifter om skydd
mot olägenheter för människors hälsa.
Alla andra typer av avfall ska tas omhand av
kommunen (hushållsavfall eller med hushållsavfall jämförligt avfall) eller avfallsbolag som
har gjort en anmälan eller fått tillstånd för sin
verksamhet enligt miljöbalken.

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

Vilka avfallstyper får jag själv
ta hand om?

Gödsel som uppkommit inom det egna lantbruket och trädgårdsavfall som uppkommit
inom den egna fastigheten får du ta hand om
själv inom den egna fastighet, till exempel
genom kompostering eller eldning, utan att
behöva lämna en anmälan till miljökontoret
eller söka tillstånd hos länsstyrelsen. Detta
gäller dock bara om du kan ta hand om av-
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Mellanlagring av avfall
Om du tar emot avfall från någon annan
kal-las det för mellanlagring av avfall. Mellanlagring är anmälningspliktig verksamhet. Om
du lagrar mer än 10 ton vid ett och samma
tillfälle ska en anmälan göras till miljökontoret. Om du lagrar under denna mängd ska en
anmälan om yrkesmässig insamling göras till
länsstyrelsen.

Transport av avfall
Transport av avfall ska normalt sett utföras av
någon som har tillstånd. Den som tar emot
avfallet ska normalt ha tillstånd eller ha gjort
en anmälan enligt miljöbalken. Du som avfallslämnare ska kontrollera att transportören
är godkänd.

Avfall med producentansvar
Mycket av det avfall som kan återvinnas råder
det producentansvar på. Producentansvar

 äller för bilar, däck, papper och förpack
g
ningar (av glas, mjuk och hård plast, kartong
och metall, inklusive plåtfat), och i vissa fall
för elektronikavfall. Alla ska sortera ut dessa
avfallsprodukter och lämna dem till återvinning enligt miljöbalken.
Bilar ska levereras till godkända bilskrotar,
se Gula Sidorna. Däck ska lämnas till återför
säljare av däck.
Förpackningsmaterial och papper kan lämnas
på den kommunala sorteringsrampen eller på
de platser som producenterna anvisar i kommunen, se bilaga. Plåtfat ska dock lämnas på
särskild plats, se bilaga. De återvinningsstationer som finns för kommunmedborgarna ska
inte användas av utrymmesskäl. I vissa fall
kan du få ersättning för det avfall du lämnat,
se bilaga. För att förpackningarna ska kunna
tas omhand ska de vara rena. Producenterna
lämnar information om vilka krav som ställs.
Ofta ska förpackningarna vara dropptorra.
Förpackningar som innehållit giftiga ämnen
tas dock inte emot utan ska hanteras som
farligt avfall.
För vissa typer av elektronikavfall råder det
producentansvar. Producentansvaret gäller för
sådana produkter som finns uppräknade i förordningen om producentansvar för elektriska
och elektroniska produkter. Avfallet ska lämnas till de platser som producenterna anvisar,
se bilaga. Om producentansvaret inte gäller
ska du lämna in avfallet till en godkänd för
behandlare av elektronikavfall, se bilaga.

Metaller
Vissa avfallstyper kan återvinnas genom att
materialet de är gjorda av används till att göra
en ny produkt, till dem hör metaller. Metall
kan du lämna till de skrotfirmor som finns i
kommunen, se Gula Sidorna, och i vissa fall
kan du få ersättning för det avfall du lämnat.

Organiskt avfall
Organiskt avfall är t.ex. matavfall, trädgårds
avfall, gödsel, slam från fettavskiljare, frityrfetter och matlagningsfetter. Avfallet bryts ner
biologiskt, till exempel genom kompostering
eller rötning. Näringsämnen och mullbildande
ämnen blir då kvar och kan återvinnas genom
att de tillförs åkermarken eller det egna
trädgårdslandet.
Från och med den 1 januari 2005 får inte
organiskt avfall deponeras. I kommunen finns
i dagsläget en central kompostering av hästgödsel, se bilaga. Kommunen planerar att
starta upp kompostering av trädgårdsavfall
samt rötning av matavfall. När så sker ska
denna typ av avfall sorteras ut från hushållsavfallet. Under tiden fram till att dessa an
läggningar tagits i drift bränns det organiska
avfallet i hushållsavfallet i en förbrännings
anläggning.
Särskilda regler gäller dock för frityrfetter och
matlagningsfetter redan idag. Fetterna får inte
spolas ner i avloppet och får inte heller läggas
bland hushållssoporna, utan ska förvaras
separat i särskilda engångsbehållare som till
handahålls av kommunens entreprenör.
Särskilda krav gäller även för fettavskiljare.
Dessa ska tömmas så ofta att de alltid fyller
avsedd funktion, dock minst en gång per år.
Kompostering och rötning av organiskt avfall
är tillstånds- eller anmälningspliktigt enligt

miljöbalken beroende på vilka typer av avfall
och mängder som behandlas, se förordningen
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Brännbart avfall
Det avfall som är brännbart (exklusive det
avfall som är återvinningsbart och redan ska
ha sorterats ut) ska levereras till en förbränningsanläggning som har tillstånd att utvinna
värme och/eller energi. Vänd dig till något
avfallsbolag för att få hjälp med detta.

Deponeringsrest
Det lilla avfall som nu är kvar ska levereras
till en deponeringsanläggning med tillstånd
enligt miljöbalken, till exempel den kommunala avfallsdeponin.
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