Miljöenheten informerar - om avfallshantering
Avfall uppstår på många platser och
består av många olika sorters avfall.
Med avfall menas ett föremål eller
ämnen som innehavaren vill göra sig
av med eller är skyldig att göra sig
av med. Bestämmelser och
hantering av olika sorters avfall ser
lite olika ut. Det övergripande målet
med att sortera och återvinna är att
den totala mängden avfall ska
minska samt att den
återvinningsbara delen av avfallet
ska öka.
Verksamhetsavfall och hushållsavfall
Oavsett om det är verksamhetsavfall
eller hushållsavfall ska den som innehar
avfall se till att det hanteras på ett sätt
som är godtagbart med hänsyn till
människors hälsa och miljön.
Verksamhetsutövaren ska enligt
miljöbalken:
• ha kunskap om avfall som uppkommer
i verksamheten.
• hantera avfallet så att hälsa eller miljö
inte tar skada.
• sortera och återvinna avfall och sträva
efter att minska den avfallsmängd som
uppkommer.
• anlita en godkänd transportör.
• lämna hushållsavfallet till den
kommunala renhållaren.

Kliv uppför trappan!

Fraktioner av avfall
Hushållsavfall
Organiskt avfall
Brännbart avfall
Avfall till materialåtervinning
Farligt avfall
Avfall till deponi
Hushållsavfall uppstår även inom
verksamheter och liknar avfallet från
privata hushåll. Det kan vara köksavfall
från kök, personalmatsalar och pentryn
samt städsopor. Kommunen ansvarar för
transport och behandling av detta avfall.
Bestämmelser kring hushållsavfall finns i
avfallsförordningen och i kommunens
renhållningsordning.
Avfallstrappan
I första hand ska uppkomsten av avfall
förebyggas, men för det avfall som ändå
uppstår ska det hanteras på ett miljöoch hälsomässigt säkert sätt.
Den så kallade avfallshierarkin i
avfallstrappan visar prioritetsordningen
för lagstiftningen och politiken inom
avfallsområdet. Avfallshierarkin är
gemensam för hela EU.

Avfall med producentansvar
Producentansvaret innebär att
producenten är skyldig att ta tillbaka
avfallet och anvisa insamlingsplatser där
avfallet i många fall kan lämnas
kostnadsfritt. Avfallslämnaren är i sin tur
skyldig att sortera ut detta avfall.
I Sverige finns producentansvar på bilar,
däck, el-avfall (inklusive lysrör,
lågenergilampor och glödlampor),
förpackningar samt tidningar och
tidskrifter.
För mer information se vidare i
informationsblad om producentansvar.
Brännbart avfall
Brännbart avfall definieras som ”sådant
avfall som brinner utan energitillskott
efter det att förbränningsprocessen
startat”. Exempel på brännbart avfall är
plast och träavfall som inte är rent.
Avfallet ska sorteras ut på platsen där
det uppkommer.
Organiskt avfall
Organiskt avfall får inte deponeras
(lagras på soptipp). Som organiskt avfall
räknas till exempel industriellt
livsmedelsavfall och vissa typer av slam.
Organiskt avfall kan på vissa platser
samlas in och rötas för produktion av
biogas och gödningsmedel.
Avfall till materialåtervinning
Järn och andra metaller bör sorteras ut
för återvinning. Rent trä kan sorteras ut
för återanvändning och återvinning i
andra hand till brännbart. Impregnerat
virke betraktas som farligt avfall. Tegel,
betong, sten, jord och grus kan i vissa
fall återanvändas. Vid återanvändning av
avfallsmassor kan en anmälan till
miljöenheten/kontoret krävas. Kontakta
ditt miljökontor för mer information.
Farligt avfall
I de flesta verksamheter uppkommer
något slags farligt avfall. Exempel på
farligt avfall är spillolja, oljefilter,
batterier, slam från tvättrännor,

kasserade kemikalier och färgrester.
Även oljeindränkta trasor och
absorptionsmedel som använts för att
suga upp t.ex. kemikaliespill ska
hanteras som farligt avfall.
Avfall till deponi
Avfall till deponi är det material som
återstår när sorteringen är klar och
ytterligare återvinning inte är möjlig.
Exempel på sådant avfall är blästersand
och mineralull. Avfall som ska deponeras
måste beskrivas innan det får lämnas på
deponi. Det innebär att man som
avfallslämnare måste redovisa vad det är
för typ av avfall, hur det uppkommit och
dess sammansättning.
Transport av avfall
Om du yrkesmässigt transporterar avfall
behöver du ansöka om tillstånd eller
anmäla det till Länsstyrelsen.
Transporterar du mindre än 100 kg eller
100 liter farligt avfall per år räcker det
att anmäla det. Transporterar du mer än
100 kilo eller 100 liter farligt avfall måste
du ansöka om tillstånd.
Du behöver också anmäla om du samlar
in farligt avfall eller om du är handlare
eller mäklare av avfall.

Lagstiftning
Miljöbalken (1998:808) kap 15 Avfall
Avfallsförordning (2011:927)
För mer information om vad som gäller
för hushållsavfall i din kommun, kan du
gå in på kommuns hemsida
Länkar
www.naturvardsverkets.se
www.sopor.nu
www.svepretur.se

