Teknik- och servicekontoret

Dnr TFN/2022:717 - 003
2022-09-14
1/8

Anvisningar om sortering av överlämnande
av avfall i Strängnäs kommun
För mer detaljerad information om sortering av avfall se
återvinningsorganisationens sorteringsguide. Nedan uppräknade avfallsslag ska
utsorteras och emballeras enligt anvisningar i denna bilaga. Avfallet lämnas på
anvisad plats.
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Avfall som kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 §
miljöbalken
Bygg- och rivningsavfall från hushåll

Med detta avses bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig
verksamhet, det vill säga då en privatperson utför arbetet utan att anlita
hantverkare eller annan yrkesmässig hjälp.
Bygg- och rivningsavfall ska sorteras på fastigheten i minst fraktionerna trä,
mineral (som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten), metall, glas,
plast och gips. Farligt avfall ska sorteras ut och hanteras separerat från annat
bygg- och rivningsavfall.
Bygg- och rivningsavfall ska i första hand lämnas vid återvinningscentral.
Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare får själva transportera det
sorterade avfallet från den egna fastigheten till återvinningscentral. Vid
återvinningscentral ska avfallet lämnas enligt instruktioner på plats. All övrig
transport från fastighet, av bygg- och rivningsavfall under kommunalt ansvar, ska
utföras genom kommunens försorg.
I andra hand kan hämtning av bygg- och rivningsavfall från fastigheten beställas
separat enligt kommunens avfallstaxa. Avfallslämnaren ska sortera avfallet enligt
avfallsorganisationens anvisningar och placera de olika fraktionerna vid
fastighetsgräns eller överenskommen plats vid farbar väg. Avfall som hämtas av
återvinningsorganisationen ska, i den mån det är möjligt, buntas eller förpackas i
lämpligt emballage. Avfallet ska förses med märkning som klargör att det är fråga
om bygg- och rivningsavfall och vilken sorterad fraktion det är.
Döda sällskapsdjur

Med sällskapsdjur avses djur som i normala fall hålls och föds upp av människor
utan produktionssyfte. Exempel på produktionssyfte är tillverkning ull, livsmedel,
päls eller fjäderprodukter.
Döda sällskapsdjur lämnas i första hand på veterinärklinik.
Mindre sällskapsdjur får i andra hand grävas ner på den egna fastigheten om
graven är så djup att djur hindras från att gräva upp kroppen att ingen misstanke
om smitta föreligger samt att det kan ske utan risk för olägenhet för människors
hälsa eller miljön. Sådan nedgrävning får göras utan anmälan till
tillsynsmyndigheten.
Mindre sällskapsdjur kan i tredje hand, efter kontakt med
återvinningsorganisationen, lämnas enligt avfallstaxan, på Kvittens
återvinningscentral. Hushållen får då själva transportera döda sällskapsdjur till
Kvittens återvinningscentral.
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Nedgrävning av döda större sällskapsdjur (exempelvis häst) ska anmälas till
tillsynsansvarig nämnd. Gällande föreskrifter från Jordbruksverket ska beaktas.
Farligt avfall

Farligt avfall ska vara väl förpackat i beständiga, hela och rena förvaringskärl,
som är tydligt märkta med uppgifter om innehåll. Olika typer av farligt avfall får
inte blandas eller spädas ut med andra ämnen eller material.
Farligt avfall lämnas i första hand vid återvinningscentral eller på annan plats
som återvinningsorganisationen informerar om. Fastighetsinnehavare och
nyttjanderättshavare får själva transportera farligt avfall från den egna
fastigheten till återvinningscentral. Vid återvinningscentralen ska det farliga
avfallet sorteras efter instruktioner på plats. Om större mängder ska lämnas ska
återvinningsorganisationen kontaktas innan avlämning.
I andra hand kan hämtning av farligt avfall från fastigheten beställas separat
enligt kommunens avfallstaxa. Det farliga avfallet ska lämnas personligen till
återvinningsorganisationen antingen vid fastighetsgräns eller vid
överenskommen plats vid farbar väg.
Explosiva föremål som ammunition, fyrverkerier etc. kan inte lämnas på
återvinningscentral. Ta kontakt med Polisen för förfrågan om var dessa föremål
kan lämnas.
Farligt avfall - Spillolja

Spillolja utgör farligt avfall. Spillolja ska sorteras ut och hanteras separat från
annat farligt avfall. Spillolja som är isolerolja ska hållas åtskild från andra
isoleroljor och andra spilloljor till dess att halten av PCB-produkter i isoleroljan
har fastställts. Den som hanterar spillolja ska se till att spilloljan inte blandas
med spilloljor med andra egenskaper eller med andra typer av avfall eller ämnen
på ett sätt som hindrar (1) regenerering av spilloljan, eller (2) annan
materialåtervinning som ger likvärdiga eller bättre miljöeffekter än regenerering.
Spilloljan ska vara tydligt märkt med uppgift om innehåll.
Spillolja lämnas vid återvinningscentral eller på annan plats som
återvinningsorganisationen informerar om. Hämtning av farligt avfall från
fastigheten kan beställas med tjänster enligt kommunens avfallstaxa.
Fett – Matfetter och frityroljor

Matfetter och frityroljor får inte sköljas ner i avloppet.
Matolja från hushåll lämnas tillsammans med matavfall i väl försluten papperseller plastförpackning, så att den inte läcker. Maximalt två liter fett per
förpackning får läggas i behållare för matavfall. Vid större mängd, se
återvinningsorganisationens sorteringsguide.
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Matolja från verksamheter lämnas till återvinningsorganisationen eller till
godkänd fettåtervinnare i av mottagaren godkända behållare.
Fett – Slam från fettavskiljare

Fetthaltigt avloppsvatten från lokaler där livsmedel tillagas eller bereds ska renas
i fettavskiljare innan det når ledningsnätet.
Fettavskiljare ska vara åtkomligt för tömning i den anläggning det genereras och
töms genom återvinningsorganisationens försorg.
VA-huvudmannen ska kontaktas i tidigt skede vid planeringen av installation av
fettavskiljare.
Grovavfall

Grovavfall från hushållen lämnas i första hand vid återvinningscentral.
Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare får själva transportera grovavfall
från den egna fastigheten till återvinningscentral. Vid återvinningscentral ska
grovavfallet sorteras enligt instruktioner på plats. All övrig transport av grovavfall
från fastighet ska utföras genom kommunens försorg.
I andra hand kan hämtning av grovavfall från fastigheten beställas separat enligt
kommunens avfallstaxa. Grovavfallet ska lämnas vid fastighetsgräns eller
överenskommen plats vid farbar väg. Om avfallet är så tungt eller skrymmande
att arbetsmiljövillkor inte kan uppfyllas vid normal hämtning kan
avfallslämnaren behöva tillhandahålla lyftanordning eller anlita flytthjälp, till
exempel för piano eller andra tunga möbler. Grovavfall som hämtas av
återvinningsorganisationen ska, i den mån det är möjligt, buntas eller förpackas i
lämpligt emballage. Grovavfallet ska förses med märkning som klargör att det är
fråga om grovavfall.
Latrin

Latrin är avfall från torrtoalett och innehåller enbart fekalier, urin, toalettpapper
och eventuellt strömedel, till exempel torv. Insatspåse får inte användas.
Ovidkommande material får inte läggas i latrinbehållaren.
Avfall från torrtoalett där latrinen samlas upp i insatspåsar eller andra
insatsbehållare som inte tillhandahålls av återvinningsorganisationen ska
hanteras på separat sätt. Detta gäller även om påsarna är av komposterbart
material och läggs i latrinbehållare. Kontakta återvinningsorganisationen innan
latrinbehållare lämnas första gången.
Latrin lämnas i märkt, väl försluten latrinbehållare vid farbar väg.
Latrinbehållare får inte fyllas så att de väger mer än 15 kg. Latrinbehållare ska
förslutas och vid behov rengöras på utsidan av fastighetsinnehavaren eller
nyttjanderättsinnehavaren före hämtning.
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Matavfall

Matavfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. För mer information
om vad som sorteras som matavfall, se Sorteringsguiden.
Matavfall lämnas i:
1. Kärl märkt ”Matavfall”, i påse, eller
2. Kärl för färgsortering, i påse som tillhandahålls av
återvinningsorganisationen.
Påsen knyts ihop med dubbla knutar så att avfallet inte kan spridas eller orsaka
annan olägenhet.
Matavfall får komposteras på den egna fastigheten efter anmälan enligt 29 §.
Butiksavfall av animaliskt ursprung som blandas med annat matavfall ska
hanteras enligt Jordbruksverkets föreskrifter om animaliska biprodukter.
Restavfall

Restavfall ska vara väl paketerat i påse. Påsen knyts ihop med dubbla knutar så
att avfallet inte kan spridas, eller så att skada, arbetsmiljöproblem eller annan
olägenhet inte uppstår.
Restavfallet lämnas i:
1. Kärl avsett för ”restavfall”, eller
2. Kärl för färgsortering
Avfall som kan utgöra risk för brand, till exempel varm aska och engångsgrillar,
får inte läggas i behållare.
Returpapper

Returpapper lämnas i:
1. Kärl för returpapper/tidningar i avfallsutrymme i fastigheter med
fastighetsnära insamling av returpapper,
2. Kärl för färgsortering, i påse som återvinningsorganisationen
tillhandahåller. Påsen knyts ihop med dubbla knutar så att avfallet inte
kan spridas, eller
3. Behållare för returpapper/tidningar på annan plats som
återvinningsorganisationen informerar om.
Skärande och stickande avfall – Kanyler från egenvård och kasserade
sprutor

Med stickande och skärande avfall avses kasserade sprutor och kanyler från
egenvård i hushåll. Med egenvård avses de åtgärder som privatpersoner själva
utför eller som utförs av hemtjänstpersonal.
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Skärande och stickande avfall ska läggas i, av apotek, godkända punktionssäkra
behållare för skärande och stickande avfall.
Behållare kan lämnas till de flesta apotek som hanterar receptbelagda läkemedel.
Skärande och stickande avfall – övrigt (ej kanyler och sprutor)

Skärande och stickande avfall ska förpackas i skyddande hölje innan det läggs i
behållare för restavfall, så att inte skärskador eller annan olägenhet uppstår.
Slaktavfall från husbehovsjakt

Med slaktavfall från husbehovsjakt avses slaktbiprodukter från jakt för egen
konsumtion och som sker som fritidssyssla.
Slaktbiprodukter som uppstår i samband med jakt lämnas i första hand kvar i
skogen där djuret fällts. Avfallet får dock inte ge upphov till olägenhet till exempel
genom att lämnas för nära bebyggelse eller allmän väg.
Avfall från husbehovsjakt kan i andra hand lämnas, enligt avfallstaxan, på
Kvittens återvinningscentral. Hushållskunder får då själva transportera
jaktavfallet till återvinningscentral.
Slam och fosforfiltermaterial från små avloppsanläggningar och
gemensamhetsanläggningar

Avloppsvattnet från hushåll som inte är anslutna till det kommunala
avloppsvattennätet ska renas innan det når grundvattnet eller släpps vidare till
diken eller vattendrag.
Små avloppsanläggningar ska vara åtkomliga för tömning i den anläggning där
det genereras och töms genom återvinningsorganisationens försorg, om inte
tillstånd till eget omhändertagande getts av den tillsynsansvariga nämnden.
Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. Invasiva arter får
inte blandas med annat trädgårdsavfall, se återvinningsorganisationens
sorteringsguide.
Trädgårdsavfall som inte komposteras på den egna fastigheten lämnas på
återvinningscentral eller i trädgårdsavfallskärl. När fastighetsinnehavaren har
beställt abonnemang med hämtning av trädgårdsavfall i kärl, ska avfallet läggas
löst i kärlet och inte packas så hårt att tömningen försvåras.
Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare får själva transportera
trädgårdsavfall från den egna fastigheten till återvinningscentral.
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Producentansvarsavfall
-

Förpackningar
Konsumentelavfall
Ljuskällor och vissa belysningsarmaturer
Batterier inklusive bilbatterier
Läkemedel
Däck
Radioaktiva produkter
Bilar
Annat som det råder producentansvar för

Förpackningar

Förpackningar av metall, kartong, plast, wellpapp och glas lämnas i:
1. Kärl avsett för respektive fraktion i avfallsutrymme i fastigheter med
fastighetsnära insamling av förpackningar. Förpackningarna lämnas löst i
behållarna, eller
2. Kärl för färgsortering (undantag glasförpackningar) lagd i färgad
plastpåse som renhållningsorganisationen tillhandahåller. Påsen knyts
ihop med dubbla knutar så att avfallet inte kan spridas eller orsaka annan
olägenhet.
Följande påsar i olika färger tillhandahålls:
Påse för plastförpackningar
Påse för pappersförpackningar
Påse för metallförpackningar
3. Behållare märkt med respektive fraktion på återvinningsstation.
Förpackningarna lämnas löst i behållarna.
Konsumentelavfall, inklusive ljuskällor

Skrymmande konsumentelavfall ska sorteras ut och hållas skiljt från annat
grovavfall. Smått konsumentelavfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat
avfall.
Konsumentelavfall lämnas i första hand vid återvinningscentral eller på annan
plats som avfallsorganisationen informerar om.
Hämtning av konsumentelavfall kan i andra hand beställas med tjänster för
grovavfall.
Elavfallet ska sorteras enligt instruktioner på platsen där det lämnas.
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Batterier inklusive bilbatterier

Om kasserade produkter innehåller lösa bärbara batterier ska dessa plockas ur.
Är de bärbara batterierna inbyggda i produkten hanteras produkten som
konsumentelavfall.
Bilbatterier ska ställas upp på ett sätt som förhindrar att batterisyra/innehåll
rinner ut.
Batterier lämnas på återvinningscentral eller annan plats som
återvinningsorganisationen informerar om, eller hämtas enligt överenskommelse
med återvinningsorganisationen vid fastigheten.
Batterier ska sorteras enligt instruktioner på platsen där det lämnas.
Läkemedel

Avfall som utgörs av läkemedel för människa eller husdjur och som har
uppkommit hos hushåll lämnas till apotek. Läkemedel ska lämnas till verksamhet
som bedriver detaljhandel med läkemedel till exempel i påsar som tillhandahålls
av apotek.
Däck

Däck kan lämnas på återvinningscentral eller däckverkstad.
Radioaktiva produkter

Brandvarnare från hushåll lämnas på återvinningscentral eller till
försäljningsställe.

