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Sorteringsbilaga
Lagstiftsändringar, myndighetsbeslut, administrativa ändringar och ändringar av
mindre omfattning kan ändra denna bilaga utan särskilt beslut i kommunfullmäktige.

Allmänt
Vi har alla ett gemensamt ansvar att försöka alstra så lite avfall som möjligt. Det är bästa
sättet att minska vår påverkan på miljön och minska användningen av jordens resurser.
Hushållsavfall sorteras enligt nedan och lämnas på något av de uppsamlingsställen som anges
vid respektive avfallsslag. Utsorterat material för återvinning ska vara rent och fritt från
föroreningar.

Restavfall
Restavfall är brännbart avfall som blir kvar efter utsorteringen och ska läggas i
avfallsbehållare för energiåtervinning.
Exempel på restavfall:
•
•
•
•
•
•
•

Snus och fimpar
Dammsugarpåsar
Blöjor
Tops
Plåster
Tandborstar
Diskborstar och disktrasor

Matavfall
Exempel på matavfall som ska slängas i matavfallsbehållare för biogasproduktion:
•
•
•
•

Matrester
Kött- och fiskben
Frukt- och äggskal
Kaffesump med filter
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Egen varmkompost
Exempel på avfall som ska slängas i godkänd varmkompostbehållare för framställning av
jord:
•
•
•
•

Matrester
Frukt- och äggskal
Kaffesump med filter
Vissna blommor, krukväxter och jord från omplanteringar och liknande

Icke brännbart avfall
Icke brännbara hushållssopor lämnas till återvinningscentraler. Exempel på icke brännbara
avfall är porslin, dricksglas, keramik, spegelglas, sten, tegel och betong.

Hästgödsel
Hästgödsel räknas inte som hushållsavfall och tas inte emot på återvinningscentralerna.

Jord och grus
Mindre volymer jord och grus från hushållen får lämnas på alla återvinningscentraler, större
volymer endast på Barnamossens återvinningscentral.

Trädgårdsavfall
Trädgårdsavfall, som fastighetsinnehavaren inte själv komposterar, lämnas till
återvinningscentral. Till trädgårdavfall räknas komposterbart och växtavfall som uppkommer
vid normal trädgårdsskötsel i småhus, däremot inte fällda träd eller avfall som uppstår vid
större anläggningsarbeten i en trädgård.
Träd och grenar grövre än 2 cm ska lämnas till Barnamossens återvinningscentral.
Trädgårdsavfall kan också mot tilläggsbetalning hämtas vid fastighetsgräns. Det kan också
lämnas i container som beställs mot avgift för ändamålet hos kommunens
renhållningsentreprenör. Det är inte tillåtet att lägga trädgårdsavfall i naturen om inte
fastighetsinnehavaren givit tillstånd till det.

Återanvändning
På samtliga återvinningscentraler finns ett inlämningsställe som tar emot hela och rena saker.
Här kan man lämna kläder och prylar som kan återanvändas av någon annan istället för att
slängas.
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Övriga grovavfall
Sorterat grovavfall lämnas till någon av återvinningscentralerna. Information om
återvinningscentraler och öppettider finns på kommunens hemsida.
Kommunens renhållningsentreprenör kan även hämta grovavfall vid fastighet mot särskild
avgift. Beställning görs hos kommunens renhållningsentreprenör. Grovavfall som hämtas av
renhållningsentreprenör ska vara sorterade i brännbart grovavfall (till exempel stoppade
möbler) och icke brännbart grovavfall, om inte annat överenskommits.
Grovavfall som hämtas av kommunens renhållningsentreprenör ska i den mån det är möjligt
buntas eller förpackas i lämpligt emballage. Längder ska vara högst 1,2 m med en största
volym av 1 m3 och med en vikt av högst 30 kg/kolli. Emballaget ska märkas med
”grovavfall”. Grovavfall ska placeras i närheten av fastighetens infart eller på annan plats som
är lättillgänglig för transportfordon.
Fastighetsinnehavare kan mot avgift även beställa en container för grovavfall. Beställning
görs hos kommunens renhållningsentreprenör.
Grovavfall som hämtas vid fastighetsgräns eller lämnas i container får inte innehålla farligt
avfall, hushållssopor, avfall som omfattas av producentansvar, el-avfall eller mycket
skrymmande avfall.
Grovavfall får inte lämnas i behållare för hushållssopor.

Farligt avfall
Farligt avfall ska sorteras och hållas skilt från annat avfall. Det ska vara tydligt märkt, väl
förpackat och får inte blandas. Hushållens farliga avfall kan lämnas på kommunens
återvinningscentraler.
Farligt avfall kan även hämtas vid fastighet via budning, utan avgift. Farligt avfall ska läggas i
röd plastbox som tillhandahålls av kommunen.
Farligt avfall från verksamheter tas inte emot på kommunens återvinningscentraler, enligt
gällande tillstånd.
Exempel på farligt avfall från hushållen är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nagellack
Färg- och lackavfall (exempelvis oljebaserad och spray och lack)
Limavfall (exempelvis kontaktlim, epoxylim)
Lösningsmedel (exempelvis lacknafta, förtunning, aceton)
Spillolja, bensinrester och diesel
Fotokemikalier (exempelvis fix och framkallare)
Aerosoler (exempelvis sprayburkar)
Bekämpningsmedel
Syror eller alkalier (exempelvis frätande ämnen som kaustiksoda, svavelsyra,
ammoniak, lut, avkalkningsmedel)
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•
•
•
•

Kvicksilver, allt som innehåller kvicksilver (exempelvis gamla termometrar och
kvicksilverbrytare)
Ljuskällor (exempelvis lysrör, lågenergilampor, halogenlampor och glödlampor)
Batterier (exempelvis knappcellsbatterier, laddningsbara småbatterier och bilbatterier)
Trä som innehåller farliga ämnen (exempelvis tryckimpregnerat, slipers och
telefonstolpar) ska endast lämnas på Barnamossens återvinningscentral.

Asbest
Asbest lämnas väl märkt och förpackat enligt arbetsmiljöverkets bestämmelser, inplastad så
att det inte dammar, till särskilt anvisad plats på återvinningscentralerna.

Stickande och skärande avfall
Kasserade kanyler och sprutor från hushåll ska läggas i av apoteken tillhandahållen behållare
och lämnas till apoteken.

Läkemedelrester
Läkemedelsrester eller oanvända läkemedel ska hållas skilt från annat avfall och lämnas till
apotek.

Lysrör/Ljuskällor
Kvicksilverhaltiga lysrör/ljuskällor, glödlampor och halogenlampor ska sorteras varsamt i
separata fraktioner utan att krossas. Ljuskällor är el-avfall och omfattas av producentavsvar.
De kan lämnas på kommunens återvinningscentraler Åsa, Klovsten och Barnamossen.

Batterier
Alla batterier omfattas av producentansvar och ska sorteras ut från annat avfall. Batterier ska
lämnas i batteriholk, miljöbox, återvinningscentral, eller till butiker som tar emot
småbatterier.
Bilbatterier och andra startbatterier kan lämnas på en återvinningscentral eller till
återförsäljare som tar emot blybatterier.
Varor med inbyggda batterier lämnas till återförsäljare eller till en återvinningscentral som elavfall. Om batterier demonteras från varan kan de även lämnas i batteriholkar,
återvinningsstationer eller till butiker som tar emot småbatterier.

Elektriskt och elektroniskt avfall
Kasserade elektriska och elektroniska produkter som omfattas av producentansvar ska hållas
skilt från annat avfall och lämnas antingen i insamlingssystem som producenterna
tillhandahåller eller till återvinningscentraler. Det är till exempel hushållsapparater, datorer,
diskmaskiner och klockor.
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Elektriska och elektroniska produkter som inte omfattas av producentansvar ska hållas skilt
från annat avfall och lämnas till återvinningscentral.
Det är till exempel element, varmvattenberedare, luftkonditioneringar, elledningar och
proppskåp.

Kasserade kylar och frysar
Kasserade kylar och fryser ska hanteras varsamt och hållas avskilt från annat avfall i väntan
på bortforsling. Kasserade kylar och frysar lämnas antingen i insamlingssystem som
producenterna tillhandahåller eller till återvinningscentral. Kasserade kylskåp och frysar kan
även hämtas av kommunens renhållningsentreprenör efter beställning och mot betalning.

Avfall som omfattas av producentansvar
Förpackningar av papper, plast, glas och metall samt tidningspapper lämnas i de
insamlingssystem som producenterna tillhandahåller, det vill säga återvinningsstationerna för
förpackningar, tidningspapper och småbatterier.
PET-flaskor och pantburkar ingår i pantsystem och ska därför lämnas till butiker som säljer
dem.
Bilar, däck och bilbatterier lämnas till återförsäljaren. Bilbatterier kan även lämnas på
återvinningscentraler.
Fastighetsnära hämtning av glas och returpapper kan beställas som abonnemang hos
kommunen.

Information och anvisningar om återvinningscentraler (ÅVC) och
återvinningsstationer (ÅVS) i Kungsbacka kommun.
ÅVC
Kungsbacka kommun har tre återvinningscentraler: Barnamossen, Klovsten och Åsa. För att
lämna avfall på en återvinningscentral krävs ett återvinningskort. Du kan använda ditt
återvinningskort för att öppna bommen även vid återvinningscentralerna i flera av våra
grannkommuner i västra Götalandsregionen, till exempel Göteborg. Detta gäller även
företagskort.
•
•

•

Villaägare med eget renhållningsabonnemang har 15 fria besök per år. Boende i
hyreslägenheter, bostadsrätt eller motsvarande har 7 fria besök per år.
Maximal mängd avfall per besök är vad som lagligen får lastas i/på ett fordon eller en
fordonskombination med totalvikt på max 3500 kg. Det gäller även volymbegränsning
på max 4 kubikmeter per kortbesök och max 10 slipers eller motsvarande per
kortbesök.
Samtliga besök utöver begränsningen kostar enligt gällande taxa.
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•

Bor du i lägenhet och behöver göra extra besök kontaktar du din hyresvärd eller
bostadsrättsförening.

ÅVS
I Kungsbacka kommun finns flera obemannade återvinningsstationer för insamling av avfall som
omfattas av producentansvar. Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, som
ansvarar för återvinningsstationerna.
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