Sorteringsinstruktioner, hushållsavfall
Lagstiftningsändringar, myndighetsbeslut och administrativa ändringar kan ändras i detta dokument
utan särskilt beslut i kommunfullmäktige.

Hushållsavfall
Begreppet hushållsavfall innefattar allt det avfall som uppstår i ett hushåll eller avfall som är
jämförligt med avfall från hushåll och som uppkommer där människor vistas, t.ex. i personalmatsalar,
restauranger etc. Som konsument är man skyldig att sortera ut farligt avfall, förpackningar och
tidningar samt elavfall, vilket bland annat framgår av avfallsförordningen (2011:927).
Det hushållsavfall som inte lämnas till producenternas insamlingssystem ska lämnas till kommunens
insamling. Man får alltså inte utan tillstånd själv ta hand som sina sopor, undantaget trädgårdsavfall.
Hushållen har skyldighet att följa reglerna för avfallshanteringen i kommunen. Det gäller alla, oavsett
om man bor i villa och/eller flerbostadshus.
För utförligare källsorteringsinstruktioner hänvisar vi till hemsidan www.sopor.nu där man kan söka
information om var olika material eller saker ska slängas.

Hushållsavfall som hämtas i kärl vid fastighet
Avfallsslag

Exempel

Hantering/lämnas

Kommentar

Matavfall

potatisskal, lökskal,
fruktrester, kaffesump,
hushållspapper och vissna
snittblommor. Även
överbliven mat och mat
som blivit för gammal
ingår här.

Abonnemang väljs enligt
kommunens avfallstaxa.
Matavfall läggs i
papperspåse som slängs i
separat kärl alternativt
hemkomposteras
matavfallet på den egna
fastigheten.

Efter ansökan och
tillstånd av
miljöavdelningen får
matavfall
hemkomposteras.

Restavfall

Avfall från hushåll som
blir kvar efter utsortering
av farligt avfall,
förpackningar och
tidningar samt elavfall.
T ex diskborste, blöjor,
kattsand, cd-skivor etc.

Abonnemang väljs enligt
kommunens avfallstaxa.

Blandat matoch restavfall

Är en blandning av
ovanstående två
materialslag.

Abonnemang väljs enligt
kommunens avfallstaxa.

Blandat avfall kan inte i
efterhand sorteras om
utan allt material körs
till energiutvinning
genom förbränning.

Sida 1|4

Fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar
Avfallsslag

Exempel

Hantering/lämnas

Kommentar

Förpackningar
och tidningar

Förpackningar av
metall, ofärgat och
färgat glas, papper,
plast samt tidningar.

Separat abonnemang
kan beställas. Se
kommunens hemsida
för mer information.

Flerfamiljsfastigheter
kan ha en egen lösning
för fastighetsnära
insamling.

Hushållsavfall som lämnas/sorteras på Återvinningsstation
Avfallsslag

Exempel

Hantering/lämnas

Kommentar

Förpackningar
och tidningar

Förpackningar av
metall, ofärgat och
färgat glas, papper,
plast samt tidningar.

Materialen sorteras till
avsedd container på
återvinningsstation, se
mer på www.ftiab.se

Flerfamiljsfastigheter
kan ha en egen lösning
för fastighetsnära
insamling.

Småbatteri

Småbatterier

Mindre mängd slängs i
avsedd batteribox.
Större mängd kan
lämnas på
återvinningscentral.

Farligt avfall som kan lämnas/sorteras i ”Samlare”
Farligt avfall är direkt skadligt för såväl människor och miljö. Därför är det viktigt att allt farligt avfall
tas om hand på ett hälso- och miljöriktigt sätt.
Avfallsslag

Exempel

Hantering/lämnas

Kommentar

Småbatterier

Alla sorters batterier
under 3 kg.
(Batterier över 3 kg, t.ex.
bilbatterier, ska hanteras
som farligt avfall på
Återvinningscentral)
Allt som drivs med
sladd(el) eller batteri.

Lämnas i utplacerade
”samlare” eller i batteribox på
återvinningsstation,
Större mängd kan lämnas
på återvinningscentral.
Lämnas i utplacerade
”samlare”, Större mängd
kan lämnas på
återvinningscentral.

Se mer information
om var samlare finns
utplacerade på:
www.stenungsund.se

lågenergilampor,
glödlampor, Korta
lysrör(< 60cm),

Lämnas i utplacerade
”samlare”, Större mängd

Se mer information
om var samlare finns

Små elektronik

Ljuskällor

Se mer information
om var samlare finns
utplacerade på:
www.stenungsund.se
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kan lämnas på
återvinningscentral.

utplacerade på:
www.stenungsund.se

Hushållsavfall som lämnas/sorteras på Återvinningscentralen
Farligt avfall är direkt skadligt för såväl människor och miljö. Därför är det viktigt att allt farligt avfall
tas om hand på ett hälso- och miljöriktigt sätt.

Avfallsslag

Exempel

Hantering/lämnas

Asbest, Eternit

Du får lämna max 40 kilo

Materialet ska vara väl

kostnadsfritt, för större

inslaget i ålders-beständig

mängd ta kontakt med

plast (minst 0,2

återvinningscentralen för

millimeter tjock) och

en lösning och pris.

förslutet med pack-

Kommentar

och/eller emballagetejp
Ej brännbart
avfall

Allt avfall som blir kvar
efter källsortering, t.ex.
keramik, porslin,
sanitetsporslin, glas som
inte är förpackning etc.

Elektriska och
elektroniska
produkter

Allt som drivs med
sladd(el) eller batteri

Farligt avfall

Grovavfall

Avfall av mindre storlek får
läggas i kärl för restsavfall.
Avfall som är för tungt
eller stort utgör grovavfall
och hanteras på
återvinningscentral

Småelektronik kan lämnas
i utplacerade samlare,
övrigt och/eller större
volym lämnas på
återvinningscentral.
Tex. färg, lösningsmedel,
Lämnas och/eller sorteras
lysrör, lågenergilampor,
på återvinningscentral i
glödlampor, småbatterier, emballage om högst 5
lim, oljor, fotokemikalier,
liter eller kg per enhet,
ALLA emballage ska vara
bekämpningsmedel,
väl förslutna och tydligt
termometrar (och annat
som innehåller kvicksilver), uppmärkta med innehåll.
bilbatterier etc.
Avfall som är för stort för
Sorteras på
att få plats i kärl för
återvinningscentral.
restavfall och som inte går Hämtning vid tomtgräns
att återvinna, t.ex. mattor, kan beställas enligt taxa.

Småbatterier,
ljuskällor och
småelektronik kan
också lämnas i
utplacerade samlare.

Flerfamiljsfastigheter
kan ha fastighetsnära
insamling i
grovsoprum.
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möbler, madrasser och
handfat.
Trädgårdsavfall

Ris, grenar, löv, mossa etc.
ej jord, sten och grus.

Lämnas på
återvinningscentral.

Trä

Mindre mängd lister,
trämöbler, emballage

Lämnas på
återvinningscentral

Återvinningsbart Skrot, kyl/ frys, mindre
grovavfall
möbler och
elektronikskrot.

Trädgårdsavfall får
komposteras på den
egna fastigheten.

Sorteras på
återvinningscentral.
Hämtning vid tomtgräns
kan beställas enligt taxa.

Riskavfall från hushåll
Läkemedelsavfall och
kasserade kanyler

Stickande/skärande/
smittförande avfall
och läkemedel som
uppkommer i hemmet.

Lämnas på apotek i
specialbehållare som
tillhandahålls av
apoteken.

Läkemedelsavfall får
inte spolas ned i
avloppet!

Annat avfall än hushållsavfall
Privatpersoner och/eller verksamheter som har annat avfall än hushållsavfall ska på grund av
återanvändnings- och återvinningsskäl samt hälso- och miljöskäl sortera och hålla isär de olika
materialen. En del av dessa material hanteras/tas emot på Återvinningscentralen, se mer och aktuell
information om vilka material man hanterar och eventuella kostnader på kommunens hemsida under
fliken ”Återvinningscentral”.
Exempel på sådant avfall är: Brännbart avfall, Isolering, Bygg- och rivningsavfall, Trä, Well,
Asbest/Eternit, Trädgårdsavfall och ris, Jord- och fyllnadsmassor, Tegel/betong, Däck på fälg, Järnoch metallskrot.

