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Sorteringsbilaga
Utsortering av vissa avfallsfraktioner
Av kommunens renhållningsföreskrifter och övriga tillämpliga föreskrifter följer att nedan uppräknande avfallsfraktioner ska utsorteras och lämnas på anvisad plats. Nedanstående instruktioner
gäller i sin helhet för alla hushåll och verksamheter där hushållsavfall och därmed jämförligt avfall
uppkommer. För verksamheter med uteslutande annat avfall än hushållsavfall gäller instruktionerna för ”elektriskt och elektroniskt avfall”, ”kylar och frysar” samt ”förpackningsmaterial
och returpapper”.
Matavfall
Matavfall utgörs av frukt- och grönsaksskal, rens mm från matvaror, matrester, ofärgat hushållspapper och annat lätt nedbrytbart avfall. Matavfall i för ändamålet avsedd påse lämnas i avsedd
behållare (brunt kärl) i anslutning till fastigheten.
Brännbart
Brännbart hushållsavfall utgörs av uttjänta saker av plast, trä, tyger, frigolit mm och som inte är
förpackning. Brännbart avfall samlas i förslutningsbart emballage och lämnas i avsedd behållare
(grönt kärl) i anslutning till fastigheten.
Grovavfall (skrymmande avfall)
Grovavfall utgörs av skrymmande avfall som t ex trasiga möbler, barnvagnar, mattor och cyklar.
Grovavfall från enbostadshus hämtas två gånger per år eller, mot ersättning efter särskild beställning. Emballaget ska förses med märkning som klargör att det är grovavfall. Från flerbostadshus
hämtas grovavfall mot ersättning, enligt särskild turlista eller efter särskild överenskommelse.
Grovavfall kan även lämnas till återvinningscentralen (ÅVC) i Älvsbyn (eller annan av ÄEAB
anvisad plats inom Älvsbyns kommun). Då sorteras grovavfallet efter de anvisningar som anges
på återvinningscentralen. Till grovavfall räknas inte trädgårdsavfall, elektroniskt- och elektriskt
avfall, vitvaror, sten, grova grenar, byggavfall, bil- och motorcykeldelar, motorgräsklippare, eloch vedpannor, varmvattenberedare, oljecisterner samt farligt avfall.
Deponiavfall
Deponiavfall omfattas av sådant avfall som inte går att återanvända, återvinna, kompostera eller
förbränna t ex porslin, keramik, spegelglas mm. Till deponiavfall räknas inte trädgårdsavfall,
elektronikavfall, vitvaror och farligt avfall. Deponiavfall från enbostadshus samt fritidshus lämnas
vid återvinningscentral inom Älvsbyns kommun. I vissa flerbostadshus finns möjlighet att lämna
deponiavfall i anslutning till det vanliga avfallsutrymmet.
Trädgårdsavfall
Trädgårdsavfall ska i första hand komposteras på den egna fastigheten men kan även lämnas på
ÅVC.
Bygg- och rivningsavfall
Bygg- och rivningsavfall från mindre omfattande byggverksamhet på fastigheten får lämnas
sorterat på återvinningscentralen. Större mängder debiteras enligt avfallstaxa.
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Förpackningsmaterial och returpapper
Förpackningar av papper, metall, plast, wellpapp och glas samt returpapper lämnas vid någon av
återvinningsstationerna i centralorten, Vistträsk, Vidsel eller på annan anvisad plats som anvisas
av förpackningsproducent. Verksamheter kan lämna detta material på ÅVC.
Avfall av elektriskt och elektroniskt slag, lysrör, glödlampor och lågenergilampor
Kasserade elektriska och elektroniska produkter, lysrör, lågenergilampor och glödlampor som
omfattas av producentansvar ska lämnas på ÅVC.
Kylar och frysar
Vitvaror som utgörs av kasserade kylskåp och frysar som omfattas av producentansvar lämnas till
ÅVC. Kyl- och frysdiskar som inte omfattas av producentansvar kan lämnas på ÅVC avgiftsfritt.
Farligt avfall
Hushållsavfall som utgörs av eller innehåller farligt avfall ska lämnas på ÅVC. Till farligt avfall
räknas bl a oljor, färger, lacker, hartser, lösningsmedel, aerosoler, bekämpningsmedel, sprayburkar, limavfall, fotokemikalier, starkt surt eller starkt alkaliskt avfall.
Bilbatterier och småbatterier
Bilbatterier, större startbatterier och alla typer av småbatterier lämnas till ÅVC. Möjlighet finns
även att lämna småbatterier i batteriholkar på återvinningsstationerna runt om i kommunen.
Produkter med inbyggda miljöfarliga batterier kan även lämnas vid försäljningsstället.
Läkemedel
Apoteken tar emot hushållens läkemedelsavfall utom cytotoxiska läkemedel och cytostatika och
svarar för destruktionen. Farligt avfall som cytostatika och övriga cytotoxiska läkemedel lämnas
till ÅVC, väl emballerat och märkt med innehåll. Kasserade kanyler lämnas på vårdcentralen och
dessa ska lämnas i behållare som tillhandahålls av vårdcentralen.
Stickande och skärande
Föremål som är skärande eller stickande ska läggas i för ändamålet avsedd behållare, alternativt
styvt hölje innan det läggs i påse eller paket. Därefter ska avfallet sorteras och hanteras utifrån
dess egenskaper och avfallskategori. Avfallet ska inte ge upphov till skada, arbetsmiljöproblem
eller annan olägenhet.
Skrotbilar och däck
Däck utan fälg lämnas kostnadsfritt till däcksverkstäder, för däck med fälg tas oftast en kostnad
ut.
En skrotbil klassas som farligt avfall. Den innehåller miljöfarliga komponenter som exempelvis
kvicksilver och olja som sprids i miljön när bilen bryts ned. Har du en bil som behöver skrotas
ska du kontakta en auktoriserad bilskrotare.
Slam och fosformaterial från enskilda avlopp
Tömning av slam från slutna tankar, slamavskiljare, fosforfilter samt minireningsverk ska ske
minst en gång per år och eller enligt tillverkarens anvisningar i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion. Fosforfällor är hushållsavfall och ska hämtas av renhållaren.
2(3)

Bilaga 1

Fett från fettavskiljare
Ska vara åtkomligt för tömning i den anläggning där det genereras.
Latrin
Latrin i väl försluten biologiskt nedbrytbar behållare kan lämnas på återvinningscentralen.
Biologiskt nedbrytbara latrinsäckar finns att köpa på återvinningscentralen.
_____
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