
BILAGA 1. SORTERING OCH BORTSKAFFNING AV AVFALL 

Tabell 1. Sortering och hantering av olika avfallsslag. Anger i vilka avfallsfraktioner som ska sorteras ut, eventuella krav på förpackning 
och märkning samt hur avfallet bortskaffas. Avfallsslag märkta med * är kommunalt avfall1 under producentansvar, övriga fraktioner är 
kommunalt avfall under kommunalt ansvar. 

Typ av avfall Omfattar Sortering 
Ev. förpackning och 
märkning 

Lämnas till/hämtas av 

Förpackningar2* Plastförpackningar ex. 
plastflaskor, korkar, byttor 
och påsar. PET-flaskor 
pantas i matbutiken. 
 

Metallförpackningar ex. 
konservburkar, tuber och 
kapsyler. Aluminiumburkar 
för ex. öl och läsk pantas i 
matbutiken.  
 

Glasförpackningar ex. 
glasflaskor och glasburkar. 
Returflaskor lämnas i 
matbutik.  
 

Pappersförpackningar ex. 
kartonger, papperskassar, 
pasta-och flingpaket och 
dryckeskartonger. 

Förpackningar sorteras i 
särskilda behållare för 
respektive fraktion eller i 
separata fack i 
fyrfackskärlen.  

Förpackningar lämnas lösa i 
respektive behållare/kärl. 

Lämnas på 
återvinningsstation eller 
hämtas av MERAB eller 
MERAB:s entreprenör.  

Returpapper3 Tidningar, reklamblad, 
kataloger och kontorspapper 
m.m. 

Sorteras i särskild behållare 
för returpapper eller i 
separat fack i fyrfackskärlen.  

Returpapper lämnas löst i 
avsedd behållare/kärl. 

Lämnas på 
återvinningscentral eller 
hämtas av MERAB eller 
MERAB:s entreprenör. 

Matavfall Matrester (tillagade & råa), 
kött, ris, pasta, frukt & 
grönsaker (inkl. skal), bröd, 
te och kaffe (inkl. filter) 
m.m. 

Sorteras i avsedd 
papperspåse som sorteras i 
separat fack i fyrfackskärlen 
eller avsedd behållare. 

Matavfall lämnas i avsedd 
papperspåse. 

Hämtas av MERAB eller 
MERAB:s entreprenör. 
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Typ av avfall Omfattar Sortering 
Ev. förpackning och 
märkning 

Lämnas till/hämtas av 

Matfett och frityroljor Olivolja, rapsolja, majsolja 
och frityrolja m.m. 

Mindre mängder matfett 
från stekpannor och grytor 
sorteras i matavfall eller 
restavfall.  

Matoljerester upp till 1 liter 
får slängas i restavfall. 

Oljerester hälls i en 
återförslutningsbar 
förpackning. 

Matfett som överstiger 1 liter 
lämnas på 
återvinningscentral. Mindre 
mängder som sorteras i 
matavfall/restavfall hämtas 
av MERAB eller MERAB:s 
entreprenör. 

Restavfall Avfall som inte kan 
återvinnas eller 
återanvändas och som inte 
är farligt avfall ex. blöjor, 
bindor, tops, tandborstar, 
disktrasor, diskborstar, snus, 
cigaretter, tuggummi, 
kattsand, kuvert, post-it 
m.m. 

Sorteras i avsedd behållare 
för restavfall eller i avsett 
fack i behållaren. 

Läggs i soppåsar som läggs i 
avsett kärl. 

Hämtas av MERAB eller 
MERAB:s entreprenör. 

Trasigt glas och porslin Exempelvis trasigt glas och 
porslin 

Sorteras som restavfall. Förpackas så att ingen kan 
skada sig på det. 

Hämtas med övrigt restavfall 
av MERAB eller MERAB:s 
entreprenör. 

Grovavfall4 Avfall som är för stort eller 
skrymmande för att rymmas 
i avfallskärlet ex. möbler, 
cyklar, gamla leksaker m.m. 

Sorteras ut från övrigt avfall 
och sorteras i respektive 
fraktion enligt gällande 
instruktioner på 
återvinningscentralen. Se 
fraktioner nedan. 

Grovavfall ska sorteras i 
separata fraktioner. 
Emballering/förpackning 
kan vara nödvändigt för att 

möjliggöra sortering. 

 

Grovavfall från hushåll som 

hämtas separat av MERAB 
eller MERAB:s entreprenör 
ska i den mån det är 
möjligt, buntas eller 
förpackas i lämpligt 

emballage. Grovavfallet ska 
förses med märkning som 

Grovavfall från hushåll 
lämnas på 
återvinningscentral.  

 

Hämtning från fastighet kan 
beställas separat enligt 
kommunens avfallstaxa. 
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Typ av avfall Omfattar Sortering 
Ev. förpackning och 
märkning 

Lämnas till/hämtas av 

klargör att det är fråga om 

grovavfall. 

 

Textilier Hela gamla kläder, lakan, 
handdukar, dukar m.m. 

 

Trasiga textilier såsom 
kläder, lakan, handdukar 
m.m. 

Hela textilier bör i första 
hand sorteras ut till 
återanvändning eller 
återvinning.  

Trasiga textilier sorteras som 
restavfall. Större mängder 
kan bli för skrymmande för 
kärlet och kan då sorteras 
som brännbart på ÅVC. 

 

Det kan finnas krav från 
vissa organisationer på hur 
textilier till 

återanvändning/ 

återvinning ska förpackas 
kolla med respektive 
butik/organisation eller följ 

anvisningen på 

insamlingskärlen. 

Lämnas i avsedda behållare 
på återvinningscentral eller 
till 
återbruk/återanvändning. 

Återbruk - Möbler och 
prylar  

Möbler och prylar som är 
hela och återanvändbara ex. 
bokhyllor, stolar, bord, 
porslin, köksprylar m.m. 

Bör i första hand sorteras ut 
till 
återanvändning/återbruk. 

Lämnas löst helt och rent 

på avsedd plats. 

Lämnas på avsedd plats på 
vissa återvinningscentraler 
eller till återbruk. 

Wellpapp Tomma och hopvikta 
wellpapplådor och annan 
wellpapp som använts som 
emballage. 

Mindre mängder wellpapp 
kan sorteras som 
pappersförpackningar (se 
rubriken förpackningar 
ovan). Större och 
skrymmande emballage 
sorteras som grovavfall i 
wellpapp.  

Obs! Lådor ska vara tomma 
och hopvikta och det får ej 
finnas frigolit och plast med  

 

Lämnas löst i avsedd 
container. 

Lämnas på 
återvinningscentral. 

Brännbart Skrymmande avfall som ej 
ryms i restavfall och som 
inte går att återanvända eller 
materialåtervinna. Ex. 
möbler av blandade 
material, dynor, mattor, 

Sorteras som brännbart 
grovavfall i avsedd 
container.  

Lämnas i avsedd container. Lämnas på 
återvinningscentral. 
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Typ av avfall Omfattar Sortering 
Ev. förpackning och 
märkning 

Lämnas till/hämtas av 

skumgummi, tapeter, 
skyddspapper med målarfärg 
och liknande. 

Bygg- och rivningsavfall 
från hushåll 

Avfall som inte producerats i 
en yrkesmässig verksamhet 
och som uppkommer vid 
nybyggnation, renovering, 
ombyggnation eller rivning 
av byggnader, eller uppstår 
vid anläggningsarbete i 
trädgård. 

Följande avfallsslag ska 
sorteras ut separat: trä; 
mineral som består av 
betong, tegel, klinker, 
keramik eller sten; metall; 
glas*; plast*; gips. 

Ska hållas åtskilt i respektive 
fraktioner, se instruktion för 
bygg- och rivningsavfall från 
hushåll. 

Lämnas sorterat i respektive 
fraktion på 
återvinningscentral 
alternativt Rönneholms 
avfallsanläggning.  

 

* Utsorterat glas och plast 
tas emot på Rönneholm. 

Trä Rent trä, fritt från färg, lim, 
lack och olja ex. brädor, 
lister m.m.  

 

Trä (målat, behandlat) ex. 
brädor, garderober, 
bokhyllor m.m.  

 

Obs! Impregnerat trä är 
farligt avfall. 

Trä sorteras ut i rent trä och 
målat trä och lämnas 
separata fraktioner i avsedda 
containrar. 

 

Lämnas löst i respektive 
fraktion (rent/målat) i 
avsedda containrar. Ev. 
förpackningar som använts 
för att hålla avfallet åtskilt 
under transport (ex. 
sopsäckar) slängs i 
brännbart. 

Lämnas på 
återvinningscentral. 

Gips Gipstak, väggar, golvskivor 
m.m. 

Sorteras ut från övrigt bygg- 
och rivningsavfall. Sorteras 
ut som gips i avsedd 
container. Ska vara fritt från 
plåt och trä. 

Lämnas löst i avsedd 
container på 
återvinningscentralen. Ev. 
emballage som använts för 
att hålla avfallet åtskilt 
under transport (ex. 
sopsäckar) slängs i 
brännbart. 

Lämnas på 
återvinningscentral. 

Metall Metallrör, armeringsjärn, 
takplåt, stekpannor och 
trasiga cyklar. 

 

Sorteras ut som grovavfall i 
metall i avsedd container. 
Obs! Metallförpackningar 
ska sorteras som 
förpackningar. 

Lämnas löst i avsedd 
container. 

Lämnas på 
återvinningscentral. 
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Typ av avfall Omfattar Sortering 
Ev. förpackning och 
märkning 

Lämnas till/hämtas av 

OBS! Inga kassaskåp, 
vapenskåp eller fälgar med 
däck. 

Schaktmaterial Ex. tegel, makadam, 
stenplattor, betongklumpar, 
keramik, porslin m.m. Dock 
max 0,5 m3 per hushåll och 
dag. 

 

Obs! Asfalt, blåbetong, 
asbest, gräs och jord, 
spannar med bruk och 
cementsäckar får inte läggas 
i schakt. 

Grovavfall som sorteras som 
schakt i avsedd container 
eller på avsedd plats.  

Ev. emballage som använts 
för att hålla avfallet åtskilt 
under transport (ex. 
sopsäckar) slängs i 
brännbart. 

Lämnas på 
återvinningscentral. 

Ej återvinningsbart Material och saker som inte 
går att återanvända, 
materialåtervinna eller 
förbränna (energiåtervinna) 
ex. isoleringsmaterial, 
sanitetsporslin m.m. 

 

Obs! Plast får inte läggas 
här. 

Sorteras ut som ej 
återvinningsbart grovavfall. 

Ev. emballage som använts 
för att hålla avfallet åtskilt 
under transport (ex. 
sopsäckar) slängs i 
brännbart. 

Lämnas på 
återvinningscentral. 

Trädgårdsavfall Gräs, mossa, ris, grenar, löv 
och växter m.m.  

Gräs, mossa, löv, växter och 
fallfrukter sorteras som 
trädgårdsavfall.  

Buskar, grenar, rötter och 
stubbar sorteras som grenar 
och ris.  

 

Hushåll kan betala för 
hämtning av trädgårdsavfall 
vid fastigheten. 
Trädgårdsavfall sorteras då 
ut i ett särskilt kärl. 

Trädgårdsavfall ska läggas 
löst på avsedd plats på 
återvinningscentralen. Har 
avfallet förpackats i 
sopsäckar ska innehållet 
tömmas ut och de tomma 
säckarna läggas i brännbart. 

 

Hushåll som har hämtning i 
kärl ska lägga avfallet löst i 
kärlet.  

Lämnas på 
återvinningscentral eller 
hämtas i kärl av MERAB 
eller MERAB:s entreprenör. 
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Typ av avfall Omfattar Sortering 
Ev. förpackning och 
märkning 

Lämnas till/hämtas av 

Invasiva eller 
sjukdomsbärande växter 

Björnlokor, parkslide, 
jättebalsamin, lupin m.fl. 

 

Smittad buxbum m.m. 

Sorteras ut och hålls avskilt 
från övrigt trädgårdsavfall. 

Förpackas i väl förslutna 
sopsäckar. 

Lämnas enligt MERAB:s 
anvisningar 

Läkemedel Överblivna och utgångna 
läkemedel ex. 
astmamediciner, 
blodtrycksmediciner, 
hostmediciner, 
huvudvärkstabletter m.m.  

Sorteras i särskild påse och 
hålls avskilt från övrigt 
avfall. 

Läggs i genomskinliga påsar 
från apoteken. 

Lämnas på apotek. 

Sprutor och kanyler Förbrukade sprutor och 
kanyler ex. från diabetes 
eller hormonbehandling. 

Sorteras ut i särskild 
behållare avsedd för kanyler 
och sprutor. Hålls avskilt 
från övrigt avfall. 

 

Läggs i behållare avsedd för 
kanyler och sprutor. 
Tillhandahålls av apoteken.  

Lämnas på apotek. 

Farligt avfall5 Avfall som innehåller eller 
består av ämnen med farliga 
egenskaper ex. kemikalier, 
ljuskällor, batterier, 
elektronik, impregnerat trä 
m.m. 

Sorteras ut från övrigt avfall 
och sorteras i respektive 
fraktion enligt gällande 
instruktioner på 
återvinningscentralen. Se 
fraktioner i kursivt nedan. 

Olika typer av farligt avfall 
får inte spädas eller blandas 
med annat farligt avfall, 
annat avfall eller andra 
ämnen och material. 

Lämnas på 
återvinningscentral. 

Kemikalier, oljor (kemiska 
produkter) 

Ex. rester av färg, lack, lim, 
spillolja, lösningsmedel, 
rengöringsmedel och 
bekämpningsmedel 

Sorteras som farligt avfall. 
Hålls avskilt från övrigt 
avfall. 

Ska vara tydligt märkt med 
uppgifter om innehåll eller 
lämnas i uppmärkt, väl 
försluten, behållare. Olika 
typer av produkter får inte 
spädas eller blandas med 
annat farligt avfall, annat 
avfall eller andra ämnen och 
material. 

Lämnas på 
återvinningscentral. 

Ljuskällor* Lysrör, glödlampor, 
lågenergilampor 

Sorteras i särskild behållare 
för ljuskällor på 
återvinningscentralen eller i 

Ska lämnas löst i avsedd 
behållare. Hanteras så att de 
inte går sönder. 

Lämnas på 
återvinningscentral eller 
hämtas av MERAB eller 
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Typ av avfall Omfattar Sortering 
Ev. förpackning och 
märkning 

Lämnas till/hämtas av 

separat behållare till 
fyrfackskärlen.  

MERAB:s entreprenör vid 
hämtning av fyrfackskärl. 

Batterier6* Småbatterier som väger 
mindre än 3 kg från klockor, 
ficklampor, kameror m.m.  

 

Obs! Inbyggda batterier 
sorteras som elektronik 
tillsammans med produkten 
de byggts in i. 

Sorteras i särskild behållare 
för småbatterier på 
återvinningscentralen eller i 
separat behållare till 
fyrfackskärlen. 

Lämnas löst i avsedd 
behållare. 

Lämnas på 
återvinningscentral eller 
hämtas av MERAB:s 
entreprenör vid hämtning av 
fyrfackskärl. 

Bilbatterier6* Bilbatterier Sorteras ut från övriga 
batterier och från övrigt 
avfall. Hanteras varsamt då 
de innehåller syra som är 
frätande. 

Lämnas som de är i avsedd 
behållare. 

Lämnas på 
återvinningscentral. 

Impregnerat trä Ex. slippers, trall, staket och 
trä från trädäck. 

Sorteras ut och hålls avskilt 
från övrigt avfall. 

Lämnas löst på avsedd plats. Lämnas på 
återvinningscentral. 

Elektronik7* Allt som drivs med sladd 
eller batteri ex. tv-apparater, 
datorer, telefoner, 
dammsugare, brödrost och 
vattenkokare. 

Sorteras som 
elektronikavfall uppdelat i 
följande fraktioner; 

- Elektronik 
- Elkablar 
- Elmotorer 

Lämnas löst i avsedda 
behållare. 

Lämnas på 
återvinningscentral. 

 Vitvaror som ex. spis, 
kylskåp, frys, disk och 
tvättmaskin. 

Sorteras ut och ställs på 
avsedd plats på 
återvinningscentralen. 

Ställs på avsedd utmärkt 
plats. 

Lämnas på 
återvinningscentral. 

Asbesthaltigt avfall Material innehållande asbest 
ex. asbestcement (eternit), 
tak- och fasadplattor, 
fönsterkarmar och krukor.  

 

Sorteras ut och hålls avskilt 
från övrigt avfall. 

Hantera materialet så att det 
inte riskerar att damma. 
Materialet ska vara förpackat 
i tjocka plastsäckar och 
förpackningen väl 
försluten när den avlämnas.  

Lämnas på Rönneholms 
avfallsanläggning. Mängder 
upp till 20 kg tas emot 
kostnadsfritt. För större 
mängder tas ut en avgift. 

Slam från enskilda 
avloppsanläggningar 

Avloppsslam från 
avloppsanläggning 

Hanteras separat från övrigt 
avfall. 

 Hämtas med slamsugbil av 
MERAB:s entreprenör. 
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Typ av avfall Omfattar Sortering 
Ev. förpackning och 
märkning 

Lämnas till/hämtas av 

Fosformaterial från 
fosforfällor 

Fosformaterial i lösvikt eller 
filterkassett/säck 

Hanteras separat från övrigt 
avfall. 

Hanteras normalt i lösvikt 
eller filterkassett och ska 
vara förpackat eller 
tillgängligt så att det kan 
hämtas med ett fordon. 

Hämtas med slamsugbil 
alternativt kranbil av 
MERAB eller MERAB:s 
entreprenör. 

Latrin Latrin från hushåll Ska sorteras ut och hållas 
skilt från övrigt avfall. 

Samlas i tunna som ska vara 
väl försluten så att avfallet 
inte kan spridas. 

Tunnor hämtas på 
fastigheten av MERAB eller 
MERAB:s entreprenör. 

Döda sällskapsdjur Mindre husdjur såsom 
marsvin, hamster m.m. samt 
andra sällskapsdjur som katt 
och hund. 

 

 

Döda mindre husdjur kan 
lämnas i restavfall. Övriga 
döda sällskapsdjur kan 
lämnas till veterinär, särskild 
djurkremeringsanläggning 
hos Sysav eller annan 
godkänd verksamhet för 
kremering. 

Mindre döda husdjur 
förpackas väl innan det läggs 
i restavfall. 

Restavfall hämtas av 
MERAB eller MERAB:s 
entreprenör. 

 

Döda sällskapsdjur lämnas 
till kremering. 

Avfall från husbehovsjakt Mindre mängder jaktavfall 
(~20 kg) från älg, hjort, 
vildsvin m.m. som uppstår 
vid styckning och tillredning 
i köket. 

Mindre mängder jaktavfall 
från styckning och 
tillredning sorteras ut som 
restavfall. 

Jaktavfall förpackas väl 
innan det läggs i restavfall 

Hämtas av MERAB eller 
MERAB:s entreprenör vid 
tömning av kärl. 

Övrigt jaktavfall Jaktavfall från hushållsjakt 
ex. hjort, vildsvin, älg. 

Slaktavfall från vilt som 
uppstår vid jakt för eget eller 
jaktlagets bruk kan lämnas 
på lämplig plats i skogen; på 
egen mark eller med 
markägarens tillstånd.  

 

Är detta inte möjligt kan 
avfall från enstaka djur 
lämnas i brännbart på 
Rönneholms 
avfallsanläggning. 

Avfall som lämnas till 
förbränning ska förpackas i 
väl förslutna plastsäckar. 

Lämnas i första hand i skog 
och mark och vid behov till 
Rönneholms 
avfallsanläggning. 
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Tabell 2. Annat avfall än kommunalt avfall och avfall under kommunalt ansvar som hanteras av MERAB. 

Typ av avfall Omfattar Sortering 
Ev. förpackning och 
märkning 

Lämnas till/hämtas av 

Matfett och frityroljor från 
verksamheter 

Mindre mängder överblivna 
matfetter och frityroljor från 
livsmedelstillredning i ex. 
restauranger och caféer. Max 
10 liter per lämningstillfälle. 

Sorteras ut och hålls avskilt 
från övrigt avfall. 

Hälls över i IBC-tank på 
återvinningscentralen. 

Lämnas på 
återvinningscentral. 

Fettavskiljare Matfett från hantering av 
livsmedel. 

Avskiljs i fettavskiljaren. Ska vara åtkomligt för 
tömning i den anläggning 
där det genereras. 

Hämtas av MERAB:s 
entreprenör. 

Betong och tegel Ex. taktegel, tegelsten, kakel, 
klinker, betongkross, 
betongblock m.m. 

Sorteras som schaktmaterial. 

 

Lämnas löst på avsedd plats. Lämnas på Rönneholms 
avfallsanläggning 

 

Trä Omålat och målat trä som 
ex. träspill, träpallar, 
masonit, spånskivor 

Sorteras ut och hålls åtskilt 
från övrigt avfall. Trä får inte 
vara blandat med annat 
avfall som t ex tjärpapp, 
kablar, plast, betong, papper, 
nät mm. 

Lämnas löst på avsedd plats. Lämnas på Rönneholms 
avfallsanläggning. Mindre 
mängder tas emot på 
återvinningscentralen mot 
avgift. 

Impregnerat trä Trä som har behandlats med 
impregneringsvätska för att 
motverka röta. Exempel på 
där impregnerat trä 
förekommer: trall, slippers, 
staket, trädäck. 

 

Impregnerat trä är farligt 
avfall.  

Sorteras ut och hålls åtskilt 
från övrigt avfall. 
Impregnerat trä får inte 
blandas med omålat eller 
målat trä. 

Lämnas löst på avsedd plats. Lämnas på Rönneholms 
avfallsanläggning. Mindre 
mängder tas emot på 
återvinningscentralen mot 
avgift. 

Bygg- och rivningsavfall från 
yrkesmässig verksamhet 

Byggavfall från snickare eller 
byggverksamheter.  

Sorteras ut i följande 
fraktioner: 

- Trä 
- Mineral; betong, tegel, 

klinker, keramik eller sten 
- Metall 

Ska sorteras och hållas 
åtskilt i respektive 
fraktioner, se instruktion för 
bygg- och rivningsavfall. 

Mindre mängder från 
yrkesmässig byggverksamhet 
får lämnas sorterat i 
respektive fraktion på 
återvinningscentral. Övrigt 
byggavfall från verksamheter 
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Typ av avfall Omfattar Sortering 
Ev. förpackning och 
märkning 

Lämnas till/hämtas av 

- Glas 
- Plast 
- Gips 
- Farligt avfall 
- Avfall under 

producentansvar 
- Brännbart avfall 

lämnas på Rönneholms 
avfallsanläggning.  

Trädgårdsavfall från 
yrkesmässig verksamhet 

Gräs, mossa, ris, grenar, löv 
och växter m.m.  

Gräs, mossa, löv, växter och 
fallfrukter sorteras som 
trädgårdsavfall. Buskar, 
grenar, rötter och stubbar 
sorteras som grenar och ris.  

Trädgårdsavfall ska läggas 
löst på avsedd plats på 
avfallsanläggningen.  

 

 

Mindre mängder kan lämnas 
på återvinningscentral. 
Rönneholms 
avfallsanläggning tar även 
emot större volymer.  

Brännbart avfall från 
verksamheter 

Mattor, golvpapp, trämöbler, 
polyetenrör, plastfolie, trä 
m.m. 

Sorteras som brännbart 
avfall. 

Lämnas löst till förbränning. Lämnas på Rönneholms 
avfallsanläggning. 

Icke farligt avfall för 
deponering (ej 
återvinningsbart)8 

Avfall som inte kan 
återanvändas, återvinnas, 
förbrännas 
(energiåtervinning), 
komposteras eller rötas ex. 
spegelglas, isolering. 

 

Avfall som ska deponeras 
ska karakteriseras. 

Sorteras ut och hålls åtskilt 
från övriga 

Lämnas löst till deponering. Lämnas på Rönneholms 
avfallsanläggning. 

Verksamhetsavfall Visst verksamhetsavfall tas 
emot på Rönneholms 
avfallsanläggning. 

- - - 

 

  



BILAGA 1. SORTERING OCH BORTSKAFFNING AV AVFALL 

Tabell 3. Avfall som inte hanteras av MERAB. Endast för information. 

Typ av avfall Kommentar Lämnas till 

Däck (bildäck & bildäck med fälg)  Lämnas till en producent, t.ex. en däckfirma, som 
tar emot sådant avfall. 

Ammunition och explosiva ämnen Polisen ska meddelas innan man lämnar 
ammunition eller explosiva ämnen.  

Lämnas till polisen. 

Lysraketer och fyrverkerier som inte är 
förbrukade 

 Lämnas till återförsäljare. 

Gasoltuber, gastuber, kolsyrebehållare Tryckkärl. Tänk på att aldrig sortera behållarna 
som metallskrot, även om de är tomma.  

Lämnas till återförsäljare som tar emot sådant 
avfall. 

Brandsläckare Räknas som tryckkärl och som farligt avfall. Lämnas till återförsäljare 

Gödsel & hästgödsel  Sprids på egen åkermark i enlighet med gällande 
regler. Om sådan saknas får gödsel avyttras till 
annan lantbrukare eller hanterare som kan ta om 
hand.  

Ensilageplast Ska samlas in och återvinnas. Finns nationellt 
insamlingssystem för detta. Får ej slängas på 
återvinningscentralen. 

Lämnas till SvepRetur. 

Kassaskåp & vapenskåp Avfall som har en komplicerad sammansättning 
eller mått som är utöver anvisningarna för de 
vanligaste uppkomna avfallen. 

Lämnas till återförsäljare eller annan lämplig 
mottagare.  

Bekämpningsmedel från lantbruk Farligt avfall. Gamla preparat, rester m.m. ska 
lämnas till destruktion. 

Verksamhetsavfall, får ej lämnas på ÅVC. Lämnas 
till behörig mottagare för vidare behandling. 

Farligt avfall från verksamheter Gamla preparat, rester m.m. ska lämnas till 
destruktion. 

Verksamhetsavfall, får ej lämnas på ÅVC. Lämnas 
till behörig mottagare för vidare behandling. 

  



BILAGA 1. SORTERING OCH BORTSKAFFNING AV AVFALL 

Tabell 4. Definitioner av begrepp inom avfallshantering. 

Begrepp Definition 

1 Kommunalt avfall (tidigare hushållsavfall) Avfall från hushåll och avfall från andra verksamheter som kan jämställas med avfall från 
hushåll. Exempelvis avfall som uppkommer i restauranger och caféer till följd av att människor 
äter och dricker räknas som kommunalt avfall. Kasserade livsmedel från livsmedelsbutiker och 
dylikt räknas inte som kommunalt avfall. Vilket avfall som faller inom kommunens ansvar 
framgår av 15 kap. 20 § miljöbalken. 

2 Förpackningar Med förpackning avses i SFS 2018:1462 §7 en produkt som har framställts för att; 
1. innehålla, skydda eller presentera en vara eller för att användas för att leverera eller på annat 
sätt hantera en vara, från råmaterial till slutlig produkt och från producent till användare, om 
produkten är en 
a) konsumentförpackning genom att den på försäljningsstället utgör en säljenhet för den slutliga 
användaren eller konsumenten av varan, 
b) gruppförpackning genom att den på försäljningsstället omfattar en grupp av ett visst antal 
säljenheter och kan tas bort utan att det påverkar varan eller varorna, oavsett om säljenheterna 
säljs som en sådan grupp till den slutliga användaren eller konsumenten eller om produkten 
endast används som komplement till hyllorna på försäljningsstället, 
c) transportförpackning genom att den underlättar hantering och transport av ett antal 
säljenheter eller gruppförpackningar för att förhindra skador vid fysisk hantering eller 
transportskador, eller 

d) serviceförpackning genom att den fylls vid försäljningstillfället eller används för obearbetade 
produkter från jordbruk eller trädgårdsnäring, eller 

2. som engångsartikel användas i ett sådant syfte som anges i 1. 

3 Returpapper Returpapper definieras som kommunalt avfall som utgörs av tidningar eller tidningspapper. 
Tidningar definieras som tidningar, tidskrifter, direktreklam, kataloger och liknande produkter 
av avfall.  
  
Kommunernas ansvar gäller alltså returpapper från hushåll som utgör kommunalt avfall, men 
även returpapper som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll. Därför bör även 
returpapper från kontor, butiker och andra verksamheter anses utgöra kommunalt avfall. 

4 Grovavfall Med grovavfall avses här skrymmande kommunalt avfall som kräver särskild insamling och 
behandling. För sådant avfall finns en särskild avfallskod i bilaga 3 till avfallsförordningen: ”20 
03 07 Skrymmande avfall”. 



BILAGA 1. SORTERING OCH BORTSKAFFNING AV AVFALL 

Begrepp Definition 

5 Farligt avfall Ämne eller föremål som är avfall och som i bilaga 3 till avfallsförordningen (2020:614) beskrivs 
med en avfallskod markerad med en asterisk (*). 
När avfallskoden i bilagan innehåller en hänvisning till 2 kap 3 § avfallsförordningen ska 
avfallsinnehavaren också klassificera avfallet som farligt avfall, om 
1. innehållet av farliga ämnen i avfallet gör att det har en eller flera farliga egenskaper, eller 
2. avfallet innehåller något eller några ämnen i 2 kap 3 §. 

6 Batterier och bilbatteri Definitioner i enlighet med SFS 2008:834 §2; 

batteri: en källa till elektrisk energi som består av en eller flera battericeller och där energin 
genereras genom direkt omvandling av kemisk energi, 

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. 

7 Elektronik, elutrustning Elektronik, elutrustning definieras enligt SFS 2014:1075 § 6 som apparater, produkter, 
komponenter, maskiner, verktyg, instrument och annan utrustning 
1. för generering, överföring eller mätning av elektrisk ström eller elektromagnetiska fält, eller 

2. som är beroende av elektrisk ström eller elektromagnetiska fält för att fungera korrekt. 

Första stycket gäller endast utrustning som är avsedd att användas med en elektrisk spänning på 
högst 1 000 volt växelström eller 1 500 volt likström. 

Med en elutrustning enligt första stycket avses alla komponenter, förbrukningsmaterial och 
andra delar som utrustningen består av när den görs tillgänglig. 

7 § Med konsumentelutrustning avses i denna förordning dels elutrustning som normalt 
används i privathushåll, dels elutrustning som är ägnad att användas av både privathushåll och 
yrkesmässiga användare. Förordning (2020:24). 

8 Brännbart avfall Avfall som inte är farligt avfall och som inte går att återanvända eller återvinna på annat sätt än 
genom energiutvinning.  

 



BILAGA 2 HÄMTNINGSINTERVALL 

 
1. Från flerbostadshus och verksamheter sker tömning av behållare normalt varannan vecka. 

MERAB:s entreprenör tillhandahåller även hämtning upp till tre gånger per vecka. 

 
2. Från en eller tvåbostadshus för permanentboende sker tömning av behållare normalt en gång 

varannan vecka. MERAB:s entreprenör tillhandahåller även hämtning en gång var fjärde 

vecka. 

 
3. Från en eller tvåbostadshus för fritidsboende sker tömning av behållare normalt en gång 

varannan vecka under perioden mitten av april – mitten av september.  

 

4. Efter beställning utför MERAB:s entreprenör hämtning av trädgårdsavfall i kärl en gång 

varannan vecka under perioden mitten av mars – mitten av november 

 
5. Hämtning av latrin sker en gång varannan vecka helår eller under pe rioden mitten av april till 

mitten av september. 

 
6. Tömning av enskilda avloppsanläggningar sker minst en gång per år eller enligt leverantörens 

anvisningar. 

 
 
Tömningsintervall styrs av gällande abonnemangsformer vilket regleras närmare i 

avfallstaxan för Eslöv, Höör och Hörby kommun. 



BILAGA 3. BEHÅLLARE 

 

I kommunerna används följande behållare för insamling av olika avfallsslag 

 

BEHÅLLARE VOLYM 

Plastkärl 190-liters 

240-liters 

370-liters 

660-liters 

Containers 1,7 m3 

4,0 m3 

8,0 m3 

Engångskärl för latrin 25-liters 

 

Underjordbehållare ägs av fastighetsägaren. 
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