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Bilaga 1

Bilaga 1.

Sammanställning av nationella tidsbestämda krav för avfallshanteringen
enligt Avfallsförordningen och Förordningen om deponering av avfall.

Bilaga 2

Bilaga 2.

Sammanställning av tidsbestämda, mätbara mål och åtgärder enligt
Miljöprogram för Ale kommun (2006 – 2010)

Sammanfattning
Nedan följer miljömålen för Ale kommun. Övriga miljömål för Ale kommun behandlas i
energiplanen, avfallsplanen, naturvårdsprogrammet, översiktsplanen samt handlingsplanen för
förorenad mark.
Allmänt
1. Kommunen skall vid upphandling välja det mest miljöanpassade alternativet vid val
mellan i övrigt likvärdiga produkter.
Giftfria och resurssnåla kommunala kretslopp
9. Endast miljömärkta kemisk/tekniska produkter ska användas i kommunens verksamhet.
Med miljömärkta produkter menas produkter som är märkta med Svanen, Bra Miljöval
eller EU-blomman (eller uppfyller dessas kriterier).
11. Kommunens avfall ska källsorteras enligt gällande lagstiftning för returpapper,
förpackningar, elektriska och elektroniska produkter samt batterier; farligt avfall och däck.
Övrigt avfall skall minst sorteras i fraktionerna: Komposterbart och brännbart. Vid omoch nybyggnation ska alltid planeras så att uppkommet avfall kan källsorteras.
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Bilaga 3.

Sammanställning av nationella återvinningsmål enligt gällande förordningar
om producentansvar.

FÖRPACKNINGAR
Förpackningsslag
ALLT FÖRPACKNINGSAVFALL
Pappersförpackningar
Plastförpackningar (ej dryckesförpackningar)
Metallförpackningar (ej dryckesförpackningar)
Glasförpackningar
Wellpapp
Dryckesförpackningar av polymera material
Dryckesförpackningar av metall
Förpackningar av trä
Förpackningar av övriga material

Återvinningsmål (år)
60 % varav minst 55 % materialutnyttjande (2009)
65 % materialutnyttjande
70 % materialutnyttjande varav minst 30 % tillbaka
till plast
70 % materialutnyttjande
70 % materialutnyttjande
65 % materialutnyttjande
90 % materialutnyttjande
90 % materialutnyttjande
70 % återvinning dock minst 15 %
materialutnyttjande
30 % per materialslag varav minst 15 %
materialutnyttjande

ANDRA PRODUKTER
Produkt
Tidningar, reklam, kataloger (returpapper)
Bilar

Elektriska och elektroniska produkter
Batterier

Återvinningsmål (år)
75 % materialåtervinning eller annat miljömässigt
godtagbart omhändertagande
85 % återanvändning och återvinning varav minst
80 % återanvändning och materialåtervinning (2006)
95 % återanvändning och återvinning varav minst
85 % återanvändning och materialåtervinning (2015)
70 - 80 % återvinning varav minst 50 - 80 procentenheter återanvändning eller materialåtervinning
beroende på produktkategori (2006)
95 % insamling av antalet sålda bil- och
industribatterier
75 % insamling av antalet sålda övriga batterier
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Bilaga 4.

Utdrag ur slamrevision för Älvängens avloppsreningsverk

1994 träffades en överenskommelse mellan Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Naturvårdsverket (NV)
och Svenska vatten- och avloppsverksföreningen (VAV), Naturvårdsverket Rapport 4418.
Syftet med överenskommelsen mellan LRF, NV och VAV är att arbeta för en bättre slamkvalitet och
säkra hanteringen med ett fastställt försiktighetsmått så att förtroendet kan öka bland odlare och
konsumenter/allmänhet så att slam kan användas på åkermark och på de grödor som kan komma ifråga.
Med slamrevision underlag har slamsamrådsgruppen tagit ställning till om spridning av slam från
Älvängens avloppsreningsverk på åkermark är acceptabel utifrån de kriterier som anges i
slamöverenskommelsen, 1994. Under hösten 1999 stoppade LRF slamspridning på åkermark mot
bakgrunden att bromerade flamskyddsmedel återfunnits i slam. När denna rapport färdigställdes under
augusti 2000 kvarstod stoppet och gruppens mening är att detta stopp ska respekteras tills det hävs. Under
tiden kan slammet användas för andra ändamål såsom täckning på avfallsupplag, markbyggnad etc. Syftet
är dock att kontinuerligt verka för att föroreningarna i slammet minskar genom olika åtgärder beskrivna i
detta material.
I samband med att nuvarande slamstopp eventuellt hävs i framtiden, planeras att denna handling skall
revideras för att innefatta även de eventuella nya krav som kommer att ställas.
I juni 1999 startade gruppen för genomförandet av slamsamråd i Ale kommun. År 2002 genomfördes ett
begränsat samråd och detta samråd startats och färdigställts under 2005. Gruppen har före färdigställandet
av denna rapport haft 2 st protokollförda möten med följande sammansättning:
Torbjörn Andersson
Ale kommun, Tekniska förvaltningen
Sten-Åke Christenson
”
Rolf Sundberg
”
Karin Blechingberg Ale kommun, Kommunledningskontoret
Anders Ericsson
” , Miljöskyddskontoret
Boel Holgersson
Åke Niklasson
LRF
Bertil Svensson
Vatten & Miljöteknik AB

Gatuchef
Projekteringsingenjör
Maskinist
Agenda 21-samordnare
Miljöinspektör
Konsumentrepresentant
LRF-representant
Samordning

Slamsamrådet i Ale kommun har undertecknat följande slutsatser:
• slammet från Älvängens ARV uppfyller kraven som ställs i centrala överenskommelsen;
• Slamkvaliteten har förbättrats. Den begränsande metallen var vid år 2000 bly som begränsade givan till
2,8 ton slam/ha,år. Idag har blyhalten glädjande minskat från ca 30 mg Pb/kg TS till ca 20 mg Pb/kg
TS vilket medför att kadmium blivet den begränsande metallen som tillåter 4,0 ton slam/ha,år. Tillåten
slamgiva har m a o ökat från 2,8 till 4,0 ton/ha,år enligt gällande regler vilket är en ökning på 43 %
(växtnäringsämnen är inte beaktade).
• Tills vidare kommer dock slammet INTE att användas inom jordbruket mot bakgrund av det

stopp som LRF krävt. När och om stoppet hävs kommer samrådsgruppen att kallas in och
detta dokument revideras mot de krav som ställs vid det tillfället innan Ale kommun levererar
slam till åkermark.
• slammet kan spridas på jordbruksmark under ena året för skörd av foder- eller livsmedelsgröda andra
året;
• denna slamrevision ska revideras årligen när slamspridning blir aktuellt igen
• mottagande lantbrukare ska få del av revisionen samt informeras om vilken inställning som köparna av
lantbrukarens produkter har på användningen av slam.

Bilaga 5

Bilaga 5

Förteckning över lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar
hanteringen av avfall.

Lagar och förordningar
 Miljöbalk (1998:808)
 Plan - och bygglag (2010:900)
 Renhållningsförordning (1998:902) Upphävd 31 december 2001
 Förordning om farligt avfall (1996:971) Upphävd 31 december 2001
 Avfallsförordning (2011:927)
 Förordning om deponering av avfall (2001:512)
 Förordning om avfallsförbränning (2002:1060)
 Förordning om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter (2005:209)
 Förordning om producentansvar för förpackningar (2006:1273)
 Förordning om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer (2000:208)
 Förordning om producentansvar för returpapper (1994:1205)
 Förordning om producentansvar för bilar (2007:185)
 Förordning om producentansvar för däck (1994:1236)
 Förordning om producentansvar för läkemedel (2009:1031)
 Förordning om producentansvar för batterier (2008:834)
 Förordning om producentansvar för vissa radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor
(2007:193)
 Förordning om PCB mm (2007:19)
 Lag om skatt på avfall (1999:673)
 Förordning om skatt på avfall (1999:1218)
 Förordning om retursystem för plastflaskor och metallburkar (2005:220)
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Sörmossens återvinningscentral och avfallsupplag

Information till företag 2013
Från och med 2009 är avfallsupplaget stängt, avfall får fortsättningsvis endast
levereras till återvinningscentralen (ÅVC).
Villkor för ÅVC-kortet:
Om ditt företag vill ha ÅVC-kortet måste företagets organisationsnummer anges i ansökan.
Kortet får användas av alla medarbetare vid företaget. Vill man ha ett extra kort kostar detta för
närvarande 100 kr (exkl moms). Besöksavgiften faktureras till uppgiven företagsadress. Vid
eventuell nedläggning av företaget ska detta anmälas till Renhållningen. Betalningsvillkor 30
dagar. Förlorat kort ersätts mot gällande avgift.
Verksamheter och företag: Varje besök faktureras i efterskott med 200 kronor exkl moms, 250 kronor inkl moms.

Villkor för företag
Företagskortet får endast användas av anställda i företaget. Endast fordon med en tjänstevikt på
max 3,5 ton får besöka centralen. Vid företag där större mängder verksamhetsavfall uppkommer
(t ex byggavfall och schaktmassor), eller om ni har farligt avfall, hänvisas till företag i
avfallsbranschen.

Övrig information
Förlust av kort anmäls snarast till Renhållningens kundtjänst på 0303-33 01 08. Renhållningen kan utan föregående
meddelande ändra villkoren för kortet. Kostnaden för besök kan t.ex. ändras och taxan beslutas av
kommunfullmäktige varje år och där regleras villkoren i detalj.

OBS! Det tar normalt cirka en vecka att få kortet.

Sörmossen
Skräppekärr
Tagene
Fläskebo
Sävenäs
Marieholm
Ringön

BEHANDLINGSANLÄGGNINGAR
Återvinningscentral, Ale kommun.
0303-33 01 09
0303-33 01 07
Sorteringsanläggning, Renova
031-61 80 00
Deponi, Renova
031-61 80 00
Deponi, Renova
031-61 80 00
Avfallskraftvärmeverk, Renova
031-61 80 00
Elektronikdemontering, Renova
031-61 84 00
Förbehandlingsanläggning matavfall, Renova 031-61 80 00
Farligt avfall, Renova
031-61 84 00

Har du frågor? Ring till oss på renhållningen!
0303 - 33 01 09 (Lennart), 0303 - 33 01 07 (Lars-Olof)
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Sorteringsanvisningar för Sörmossens ÅVC
FRAKTION

Trä
(källsorterat återvinningsmaterial)

Impregnerat trä

Skrot
(källsorterat återvinningsmaterial)

Jord och lera
Tegel och sten

Brännbart avfall
till Sävenäs

Avfall till
kompostering
Ej återvinningsbart
/ej brännbart avfall
till deponering
Gips till återvinning
Blandat avfall till
sortering

FÖLJANDE KAN INGÅ

LEVERERAS TILL

• Trä (även målat och med spik), spånskivor, parkett, Sörmossen, ÅVC
masonit, plywood, mdf
• Trämöbler, köksinredning mm
OBS! Ej gipsskivor, tryckimpregnerat trä, slipers, Renova Skräppekärr samt
Munkegärde, Kungälv.
fönsterglas, persienner eller stoppade möbler
Sörmossen, ÅVC
• Tryckimpregnerat trä
Fler än 5 slipers per tillfälle kostar
• Slipers
80 kr/styck
Sörmossen, ÅVC
• Plåt, tomfat, värme- och ventilatation
• Element, badkar, diskbänkar
• Cyklar, bildelar, fälgar utan däck
OBS! Större tankar, värmepannor och balkar skall levereras Skrothandlare.
direkt till skrothandlare. Kyl- och frys lämnas separat
för freonåtervinning.
Sörmossen, ÅVC
• Jord, lera, grus, och sten (< 300 mm)
Sörmossen, ÅVC
• Tegel, kakel, klinker, takpannor, porslin, WC och
tvättställ (krossat)
• Betongkross (< 300 mm, ej med armering)
• Asfalt, leca (< 300 mm)
OBS! Ej eternit eller övrigt asbesthaltigt material
”VERKSAMHETSAVFALL”
• Papper, plast, textil, trä mm
• Max styckevikt: 25 kg
• Max styckestorlek: 100x100x5 cm
OBS! Ej gips, däck eller stoppade möbler
”BRÄNNBART GROVAVFALL”
• Papper, plast, textil, trä mm
• Max styckevikt: 200 kg
OBS! Ej gips, däck, stoppade möbler, matavfall
• Löv, gräs, fallfrukt, gödsel
• Ris (max 60mm)
OBS! Endast rent komposterbart material
• Betong (< 1000 mm, klippt armering), isolering,
sanitetsporslin, glas, tegel
• Sten, grus, schaktmassor
OBS! Ej brännbart eller organiskt avfall
• Gipsskivor mm
OBS! Ej brännbart eller organiskt avfall
• Osorterat bygg- och rivningsavfall
• Osorterat industriavfall (grovavfall)
Trä, skrot, fyllnadsmaterial och brännbart material
utsorteras
OBS! Ej farligt avfall, tryckbehållare, däck, lysrör,

Renhållningen, hämtning med
sopbil, renhållningstaxa.
Sörmossen, ÅVC
Renova Sävenäs samt
omlastningsstation, Tagene.
Renova, Skräppekärr

Sörmossen, ÅVC

Sörmossen, ÅVC

Sörmossen, ÅVC

Renova, Skräppekärr

asbest, kyl & frys, batterier, gipsskivor, elektriskaoch elektroniska produkter, matavfall

OBS!

FARLIGT AVFALL

OBS!

För farligt avfall gäller speciella regler enligt Avfallsförordningen (2011:927).
Företag får inte lämna farligt avfall till Sörmossen.
Miljöstationen är endast till för hushållens farliga avfall.
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Sörmossens återvinningscentral och avfallsupplag
Mottagningsavgifter 2013
Sörmossens återvinningscentral (ÅVC)
Återvinningscentralen är öppen för privatpersoner och företag.
Avgift för hushåll: Hushållen i Ale har rätt till ett ÅVC-kort med tio stycken fria besök per
hushåll och kalenderår. Besök utöver de tio fria besöken debiteras med 200 kr per besök (250 kr
inkl moms).
Avgift för företag: Företag kan ansöka om särskilt ÅVC-kort för företag. Varje besök debiteras
med 200 kr per besök (250 kr inkl moms).
Avgift för slipers: Vid mottagning utöver 5 st slipers debiteras en extra avgift med 80 kr per
styck (100 kr inkl moms).
Fordon max 3,5 ton: Fordon med högre tjänstevikt än 3,5 ton tillåts inte komma in på
Sörmossens ÅVC.
Högst 2 m3 avfall får lämnas vid varje besök.
Krav på sortering: Avfall som lämnas på Sörmossens ÅVC skall sorteras enligt
”Sorteringsanvisningar för Sörmossen” eller enligt personalens anvisningar.

Sörmossens avfallsupplag
AVFALLSSLAG
Rena schaktmassor till sluttäckning

AVGIFT (kr/m3)
exkl moms
inkl moms
20:25:-

Mottagning av rena schaktmassor för sluttäckning: Rena schaktmassor till sluttäckning kan
tas emot efter överenskommelse med Renhållningsavdelningen. Ordinarie avgift gäller endast när
behov av schaktmassor för sluttäckning föreligger. I övriga fall skall särskilt avtal träffas om avgift
och mängd, då mottagningsutrymmet är begränsat.
Karakterisering av avfall till sluttäckning: Allt avfall som mottas för sluttäckning skall
överensstämma med den grundläggande karakterisering som utförts av avfallsproducenten enligt
Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2004:10. Handlingar skall medfölja avfallstransporten.
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Sörmossens återvinningscentral och miljöstation

Information 2013

Foto: Allan Karlsson

Återvinningscentralen är öppen för privatpersoner och företag.
Avgift för hushåll: Hushållen i Ale har rätt till ett ÅVC-kort med tio stycken fria besök per
hushåll och kalenderår. Besök utöver de tio fria besöken debiteras med 200 kr per besök (250 kr
inkl moms).
Avgift för företag: Företag kan ansöka om särskilt ÅVC-kort för företag. Varje besök debiteras
med 200 kr per besök (250 kr inkl moms). Som företag räknas även kommunala verksamheter,
föreningar, samfälligheter, idrottsklubbar eller likvärdigt.
Avgift för slipers: Vid mottagning av fler än 5 st slipers per besök debiteras en extra avgift med
80 kr per styck (100 kr inkl moms).
Fordon max 3,5 ton: Fordon med högre tjänstevikt än 3,5 ton tillåts inte komma in på
Sörmossens ÅVC.
Högst 2 m3 avfall får lämnas vid varje besök.
Krav på sortering: Avfall som lämnas på Sörmossens ÅVC skall sorteras enligt
”Sorteringsanvisningar för Sörmossen” eller enligt personalens anvisningar.

ÖPPETTIDER
Återvinningscentralen och miljöstationen är öppen under följande tider:

VARDAGAR
Kvällsöppet TISDAGAR
Helgöppet LÖRDAGAR

7.00 - 15.45
15.45 - 20.00
9.00 - 16.00

Har du frågor? Ring till oss på renhållningen!

0303 - 33 01 09 Lennart

0303 - 33 01 07 Lars-Olof
Mer information hittar du på kommunens hemsida www.ale.se

RIS

LÖV OCH
GRÄS

Sörmossens
återvinningscentral
och miljöstation

BILBATTERIER

SMÅBATTERIER

LYSRÖR

MILJÖSTATION
FARLIGT AVFALL
Lämnas gratis för
hushåll

METALLFÖRPACKNINGAR

PLASTFÖRPACKNINGAR

PAPPERSFÖRPACKNINGAR

TIDNINGAR
OCH REKLAM

PRODUCENTANSVAR

PRODUCENTANSVAR

TUNGT
METALLSKROT
DEPONI
GIPS
JORD OCH
LERA
TEGEL OCH
STEN
ASBEST

Information
och
kaffestuga
KRYMP- OCH
STRÄCKFILM
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UTFART

PRODUCENTANSVAR
ELEKTRISKA OCH
ELEKTRONISKA
PRODUKTER

PRODUCENTANSVAR

KYL OCH FRYS

Återanvändning
Fungerande prylar
Kläder
Lämnas gratis

PRODUCENT
-ANSVAR

GLAS

UTFART

INFART

BOMMAR
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Sorteringsanvisningar för
Sörmossens återvinningscentral och miljöstation
Fraktion
Tidningar och reklam
PRODUCENTANSVAR

Pappersförpackningar
PRODUCENTANSVAR

Plastförpackningar
PRODUCENTANSVAR

Metallförpackningar
PRODUCENTANSVAR

Miljöstation - farligt
avfall
Gratis för hushåll

Följande kan ingå
• Tidningar, reklam och kataloger.
• Tomma och rena förpackningar av papper som mjölkpaket, papperspåsar,
kartonger, tvättmedelspaket och omslagspapper. Ej kuvert
• Tomma och rena förpackningar av hårdplast som flaskor, dunkar och burkar.
• Mjuka plastförpackningar som plastpåsar och plastfolie.
• Frigolit (cellplast).
OBS! Ej leksaker eller andra varor och detaljer av plast.
• Tomma och rena förpackningar av metall som konservburkar, aluminiumfolie,
kaviartuber, kapsyler och sprayburkar.
OBS! Ej kastruller, bildelar eller andra varor och detaljer av metall.
• Olja, smörjfett, oljefilter • Lösningsmedel, drivmedel, avfettning
• Målarfärg, lack, lim, fogmassa • Rengöringsmedel, bilvårdsprodukter
• Sprayburkar, gastuber • Bekämpningsmedel och andra gifter
• Syror och alkalier • Kvicksilver, bly och andra tungmetaller

OBS! Farligt avfall skall alltid lämnas i originalförpackning eller annan
tät förpackning med tydlig märkning om innehållet, olika ämnen får
inte blandas! Är du osäker på vad som räknas som farligt avfall? Lämna
det för säkerhets skull till miljöstationen!
Lysrör och glödlampor Ljuskällor delas upp i:
• Lysrör
PRODUCENTANSVAR
• Lågenergilampor, kvicksilverlampor
• ”Vanliga glödlampor”
Batterier
Batterier delas upp i:
• Bilbatterier och andra fordonsbatterier (vikt över 3 kg)
PRODUCENTANSVAR
• Småbatterier (vikt upp till 3 kg)
Tryckimpregnerat trä
• Endast tryckimpregnerat trä och slipers
OBS! Fler än 5 st slipers per besök kostar 100 kr/st inkl. moms
Trä
• Trä (även målat och med spik), spånskivor, parkett, masonit, plywood
• Trämöbler, köksinredning mm
OBS! Ej gipsskivor, tryckimpregnerat trä, fönsterglas, persienner eller
stoppade möbler
Metallskrot

• Järn, aluminium, koppar, mässing
• Hushållsmaskiner, badkar, diskbänkar, husgeråd, värme och ventilation
• Cyklar, redskap, bildelar, fälgar utan däck
OBS! Ej batterier, uppladdningsbara apparater, elektriska- och
elektroniska produkter, kyl- och frysmöbler.

Wellpapp
PRODUCENTANSVAR

Brännbart
Stoppade möbler

• Större kartonger och annan wellpapp
• Avfallet skall normalt bestå av papper, plast, textil, trä mm
OBS! Ej återvinningsbart eller komposterbart material. Ej gipsskivor
• Stoppade möbler med stålfjädrar som soffor och fåtöljer samt resårsängar
och sängbottnar
• Träfönster med glas
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Fraktion

Följande kan ingå

Däck med fälg

• Endast bildäck med fälg

Däck

OBS! Max 4 däck med fälg per besök
• Endast däck till bilar, motorcyklar och släpfordon

PRODUCENTANSVAR

Ris

OBS! Max 4 däck per besök
• Ris (< 60 mm), häckklipp

Löv och gräs

OBS! Ej gräs, jord, rötter
• Löv, gräs, gödsel och fallfrukt

Tungt metallskrot

Deponi

Gips
Jord och lera
Tegel och sten

Asbest

OBS! Endast rent komposterbart material. Ej matavfall
• Järn, aluminium, koppar, mässing
• Hushållsmaskiner, badkar, diskbänkar, värme och ventilation
OBS! Ej batterier, uppladdningsbara apparater, elektriska- och
elektroniska produkter, kyl- och frysmöbler.
• Isolering, sanitetsporslin, glas
• Sten, stubbar, rötter, betong (< 1000 mm, klippt armering)
OBS! Ej eternit eller övrigt asbesthaltigt material. Ej stoppade möbler
• Gipsskivor mm
OBS! Ej brännbart eller organiskt avfall
• Jord, lera, grus och sten (< 300 mm)
• Tegel, kakel, klinker, takpannor, porslin, WC och tvättställ (krossat)
• Betongkross (< 300 mm, ej med armering)
• Asfalt, grus, leca och sten (< 300 mm)
OBS! Ej eternit eller övrigt asbesthaltigt material
• Eternit och övrigt asbesthaltigt material
OBS! Asbest skall alltid inplastas i kraftig byggplast och märkas med
varningstext ”Asbest”
• ”Allt med sladd” som TV, dator, telefon, spis, lampa, borrmaskin mm

Elektriska och
elektroniska produkter OBS! Ej kyl eller frys.
PRODUCENTANSVAR
Kyl och frys
PRODUCENTANSVAR

• Kylskåp, frysskåp och frysboxar

Krymp- och sträckfilm • Krymp- & sträckfilm av LD-polyeten (pallemballage)

Insamling av krymp- & sträckfilm är främst en angelägenhet för storförbrukare.

Glas-förpackningar
PRODUCENTANSVAR

Glas delas upp i:
• Färgat glas: Endast tomma och rena flaskor och burkar av helt ofärgat glas
• Ofärgat glas: Endast tomma och rena flaskor och burkar av färgat glas
OBS! Ej glödlampor, fönsterglas, spegelglas, kristall, porslin eller keramik.
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Miljöriktig rivning och ombyggnad 2013
I våra byggnader finns miljöfarliga ämnen som måste upptäckas och tas omhand innan rivningen
påbörjas. Miljöbesiktning som utförs av fackman är ett bra sätt att undvika obehagliga
överraskningar.
Genom miljöbesiktning förbättras möjligheterna till riktigt omhändertagande av miljöfarliga
ämnen. Selektiv rivning är en förutsättning för källsortering och återvinning. Källsortering
innebär även att kostnaderna för att bli av med avfallet sjunker.

MILJÖBESIKTNING INNAN RIVNING OCH OMBYGGNAD
Under senare år har allt större uppmärksamhet riktats mot de miljöskadliga ämnena som finns i
våra byggnader. Vanligt förekommande är kadmium, kvicksilver, bly, freoner och PCB, alla är
ökända miljögifter. Innan rivning eller renovering påbörjas är det därför mycket viktigt att en
miljöbesiktning utförs så att dessa miljöskadliga ämnen kan tas omhand på bästa sätt.
Miljöbesiktning innan rivning och ombyggnad är i dagsläget inget absolut krav men vi
rekommenderar ändå att detta utförs. Farligt avfall skall enligt lag hanteras åtskilt från övrigt
avfall. Avfall från rivning eller ombyggnad som levereras till Sörmossens ÅVC, skall vara
fritt från farligt avfall.

KÄLLSORTERING AV BYGG- OCH RIVNINGSAVFALL
Det är billigare att bli av med källsorterat avfall än blandat, mottagningsavgifterna på Sörmossen
är kraftigt differentierade för att motivera källsortering. Ambitionen är att minska mängden avfall
till deponering och öka återanvändning, återvinning och energiutvinning ur avfallet. Våra
regionala förutsättningar för avfallshantering måste utnyttjas på bästa sätt.
Elektriska och elektroniska produkter (EEP) skall hanteras enligt förordningen om
producentansvar för elektriska och elektroniska produkter (2005:209). Avfall som innehåller
EEP får därmed inte längre varken deponeras, fragmenteras eller brännas.

HUR SKALL FARLIGT AVFALL HANTERAS?
Allt farligt avfall skall hanteras enligt avfallsförordningen (2011:927). Bland annat gäller att
farligt avfall får transporteras på väg, slutligt omhändertas, behandlas eller mellanlagras
yrkesmässigt endast av den som har särskilt tillstånd. Den som för transport lämnar över farligt
avfall är skyldig att se till att både transportören och mottagaren har särskilt tillstånd. Kontakta t
ex Renova, Stena Recycling, Ragn-Sells eller Sita.

Har du frågor? Ring till oss på renhållningen!
0303 - 33 01 09 (Lennart) 0303 - 33 01 07 (Lars-Olof)
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VAD KAN FINNAS I VÅRA BYGGNADER?
FARLIGT
AVFALL
Kvicksilver

Kadmium

Bly

PCB

KAN FINNAS I:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Freoner

•
•
•

•
•

Nivågivare (vippor)
Strömbrytare/reläer
Termostater
Pressostater
Termometrar
Lysrör, kvicksilver-lampor
Vattenlås (t ex från trasiga
termometrar)
Nödbelysning
Teleinstallationer
Uppladdningsbara batterier/apparater
NIFE-batterier
Skarvar på avloppsrör
Elkablar/telekablar
Blyinfattade fönster
Blyplåt (tak mm)
Blybatterier
Transformatorer
Kondensatorer i armaturer,
tvättmaskiner, motorer och
oljebrännare (1-fas)
Fogmassor i fasader, isolerglasfönster, mellan byggelement mm
Halksäkra golv (akrydurgolv)
Kyl och frys
Portar och byggelement med isolering
av polyuretan (PUR) eller polystyren
(XPS)
Värmepumpar
Klimatanläggningar

Haloner

• Brandsläckare (halonsläckare)

Kemikalier

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asbest

Tryckbehållare

Olja
Lösningsmedel, färg, lim
Rengöringsmedel mm
Fasad (eternit)
Yttertak
Ventilationskanaler
Isolering på rör
Gastuber
Brandsläckare
Övriga tryckkärl

HANTERING
Kvicksilver skall hanteras som farligt avfall.

Lysrör kan lämnas till Sörmossens ÅVC.

Batterierna demonteras och lämnas till återförsäljare
av nickel-kadmiumbatterier eller till Sörmossens ÅVC
NIFE-batterier skall levereras åter till tillverkaren,
SAFT-NIFE i Oskarshamn.
Rent bly och blykablar skall lämnas till skrothandlare.
Blybatterier kan lämnas till Sörmossens ÅVC

Transformatorer och kondensatorer som innehåller
PCB skall hanteras som farligt avfall.
Fogmassor och halksäkra golv som innehåller PCB
skall hanteras som farligt avfall.
Kyl och frys skall lämnas på Sörmossens ÅVC.
Hushållsmodeller får lämnas kostnadsfritt, övriga
modeller är avgiftsbelagda
Isolering med freon från portar och byggelement skall
levereras till RENOVA.
Värmepumpar och klimatanläggningar skall tömmas
på freon av auktoriserad firma. (Se gula sidorna under
kyl-, frysanläggningar)
Halonsläckare skall lämnas tillbaka till återförsäljare
eller tillverkare. (Se gula sidorna, brandredskap)
Kemikalier skall hanteras som farligt avfall.

Skall hanteras enligt yrkesinspektionens anvisningar.
För deponering krävs noggrann inplastning och
separat transport. Kontakta alltid renhållningen!
Gastuber skall lämnas tillbaka till tillverkaren.
Ring, så hämtar dom!
Brandsläckare (utom halonsläckare) och övriga
tryckkärl skall tömmas, öppnas och deformeras.
Därefter kan de läggas i skrotfraktionen.
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Sorteringsanvisningar för Sörmossens ÅVC
FRAKTION
Trä

Impregnerat trä
Skrot

Jord och lera
Tegel och sten

FÖLJANDE KAN INGÅ

• Trä (även målat och med spik), spånskivor, parkett, Sörmossen, ÅVC
masonit, plywood, mdf
• Trämöbler, köksinredning mm
OBS! Ej gipsskivor, tryckimpregnerat trä, slipers, Renova Skräppekärr samt
Munkegärde, Kungälv.
fönsterglas, persienner eller stoppade möbler
Sörmossen, ÅVC
• Tryckimpregnerat trä
Fler än 5 slipers per tillfälle kostar
• Slipers
80 kr/styck
Sörmossen, ÅVC
• Plåt, tomfat, värme- och ventilatation
• Element, badkar, diskbänkar
• Cyklar, bildelar, fälgar utan däck
OBS! Större tankar, värmepannor och balkar skall levereras Skrothandlare.
direkt till skrothandlare. Kyl- och frys lämnas separat
för freonåtervinning.
Sörmossen, ÅVC
• Jord, lera, grus, och sten (< 300 mm)
Sörmossen, ÅVC
• Tegel, kakel, klinker, takpannor, porslin, WC och
tvättställ (krossat)
• Betongkross (< 300 mm, ej med armering)
• Asfalt, leca (< 300 mm)

OBS! Ej eternit eller övrigt asbesthaltigt material
Brännbart avfall till ”VERKSAMHETSAVFALL”
• Papper, plast, textil, trä mm
Sävenäs
• Max styckevikt: 25 kg
• Max styckestorlek: 100x100x5 cm

Avfall till
kompostering
Ej återvinningsbart
/ej brännbart avfall
till deponering

OBS! Ej gips, däck stoppade möbler, matavfall
”BRÄNNBART GROVAVFALL”
• Papper, plast, textil, trä mm
• Max styckevikt: 200 kg
OBS! Ej gips, däck, stoppade möbler, matavfall
• Löv, gräs, fallfrukt, gödsel
• Ris (max 60mm)
OBS! Endast rent komposterbart material
• Betong (< 1000 mm, klippt armering), isolering,
sanitetsporslin, glas
OBS! Ej brännbart eller organiskt avfall
Gipsskivor

Gips till återvinning •
Blandat avfall till
sortering

LEVERERAS TILL

OBS! Ej reglar, kakel
• Osorterat bygg- och rivningsavfall
• Osorterat industriavfall (grovavfall)
Trä, skrot, fyllnadsmaterial och brännbart material
utsorteras
OBS! Ej farligt avfall, tryckbehållare, däck, lysrör,

Renhållningen, hämtning med
sopbil, renhållningstaxa.
Sörmossen, ÅVC
Renova Sävenäs samt
omlastningsstation, Tagene.
Renova, Skräppekärr

Sörmossen, ÅVC

Sörmossen, ÅVC

Sörmossen, ÅVC
Renova, Skräppekärr

asbest, kyl & frys, batterier, gipsskivor, elektriskaoch elektroniska produkter, matavfall

OBS!

FARLIGT AVFALL

OBS!

För farligt avfall gäller speciella regler enligt Avfallsförordningen (2011:927).
Företag får inte lämna farligt avfall till Sörmossen.
Miljöstationen är endast till för hushållens farliga avfall.
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Så här fungerar återvinningen i Ale
FÖRPACKNINGAR
Förordning (2006:1273) om producentansvar för förpackningar
Enligt 5 § skall producenterna se till att lämpliga insamlingssystem tillhandahålls för att underlätta för hushåll och
andra att sortera ut förpackningar.
Enligt 8 § skall hushåll och andra förbrukare sortera ut förpackningar och lämna dem i de insamlingssystem som
producenterna tillhandahåller.
Återvinningsbara förpackningar lämnas på kommunens återvinningsstationer och
återvinningscentral. I vissa bostadsområden finns även fastighetsnära insamling.

Färgat GLAS
Endast tomma och rena flaskor och burkar av färgat glas. Glasförpackningarna blir råvara till
nytt glas. OBS! Ej glödlampor, porslin eller keramik.

Ofärgat GLAS
Endast tomma och rena flaskor och burkar av helt ofärgat glas. Glasförpackningarna blir råvara
till nytt glas. OBS! Ej glödlampor, spegelglas, kristall, porslin eller keramik.
Kungälvs transporttjänst sköter tömningen av glasförpackningar.
Glaset som samlas in i Ale, mellanlagras i Kungälv för vidare transport till Svensk Glasåtervinning
AB i Hammar där föroreningar sorteras bort. Det rena färgseparerade glaset smälts sedan och blir
råvara till nya förpackningar mm.

PAPPERS-förpackningar
Endast tomma och rena förpackningar av papper som mjölkpaket, papperspåsar, kartonger,
tvättmedelspaket och omslagspapper. Pappersförpackningarna blir råvara till nytt kartongpapper.
IL Recycling sköter tömningarna på återvinningsstationerna medan Ale kommun sköter den
fastighetsnära insamlingen.
Pappersförpackningar som samlas in i Ale, levereras till IL Recycling som balar och levererar vidare
till pappersbruk t ex Fiskeby Board AB. På pappersbruket avskiljs plast och aluminium.
Pappersfibrerna blir råvara till nya pappersförpackningar och gipsskivekartong.

METALL-förpackningar
Endast tomma och rena förpackningar av metall som konservburkar, aluminiumfolie, kaviartuber,
kapsyler och sprayburkar. Metallerna separeras med magnet och blir råvara till nya produkter.
OBS! Ej kastruller, bildelar eller andra varor och detaljer av metall som skall lämnas på
Återvinningscentralen (Sörmossen i Bohus). Ej Färgburkar med färgrester som skall lämnas på
Miljöstationerna (Sörmossen i Bohus och kommunens driftavdelning i Älvängen).
Ale kommun sköter insamlingen av metallförpackningar.
Metallförpackningar som samlas in i Ale, levereras till IL Recycling för vidare transport till
sorteringsanläggning där metallerna separeras med magnet. Aluminium levereras till
t ex Gränges Aluminium AB i Finspång och blir råvara till nya produkter som aluminiumburkar mm.
Stålplåt levereras till stålverk och blir råvara till nya produkter som armeringsjärn mm.
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PLAST-förpackningar
Endast tomma och rena förpackningar av plast. Hårda plastförpackningar som flaskor, dunkar, burkar och
plastlock. Mjuka plastförpackningar som plastpåsar och plastfolie. Övriga plastförpackningar som Frigolit
(cellplast). Plastförpackningarna blir råvara till nya produkter.
Leksaker eller andra varor och detaljer av plast skall du lägga i din egen soptunna. Alla hushållssopor bränns
och energin utnyttjas till uppvärmning av bostäder och till elektricitet.
Ale kommun sköter insamlingen av plastförpackningar.
Hårda och mjuka plastförpackningar som samlas in i Ale, levereras till IL Recycling för vidare
transport till sorteringsanläggning där föroreningar sorteras bort och olika plastsorter separeras. Den
rena plasten levereras till plastindustri för tillverkning av nya produkter.

Wellpapp
Ale kommun samlar endast in wellpapp på Återvinningscentralen, Sörmossen. Insamling och
återvinning av fraktionen wellpapp är främst en angelägenhet för storförbrukare.
Wellpapp som samlas in i Ale, levereras till Hans Andersson Recycling Göteborg AB som balar och
levererar vidare till pappersbruk där pappersfibrerna blir råvara till nytt kartongpapper.

Krymp- & sträckfilm (Pallemballage av LD-polyeten)
Ale kommun samlar endast in krymp- och sträckfilm på Återvinningscentralen. Insamling och
återvinning av fraktionen krymp- & sträckfilm är främst en angelägenhet för storförbrukare.
Krymp- & sträckfilm av LD-polyeten som samlas in i Ale, levereras till IL Recycling. Den rena
plasten balas och levereras till plastindustri och används som råvara i tillverkningen av nya produkter
som sopsäckar mm.

RETURPAPPER
Förordning om producentansvar för returpapper, SFS 1994:1205
Enligt 4 § skall producenterna se till att lämpliga insamlingssystem tillhandahålls för att underlätta för hushåll och
andra att sortera ut returpapper. Producenterna skall också informera hushåll och andra om sortering, insamling och
borttransportering av returpapper. Enligt 5 § skall hushåll och andra konsumenter av tidningar sortera ut
returpapper och lämna det i de insamlingssystem som producenterna tillhandahåller.
Tidningar & reklam lämnas på kommunens återvinningsstationer och återvinningscentral. I vissa
bostadsområden finns även fastighetsnära insamling.

Tidningar & reklam
Endast tidningar, reklam och kataloger. Papperet blir råvara till nytt papper.
Renova AB sköter tömningarna på återvinningsstationerna medan Ale kommun sköter den
fastighetsnära insamlingen.
Tidningar & reklam som samlas in i Ale, levereras till Hans Andersson Recycling Göteborg AB där
föroreningar sorteras bort. Det rena papperet balas och levereras vidare till pappersbruk t ex
Hylte Bruks AB. På pappersbruket blir pappersfibrerna råvara till nytt tidningspapper mm.
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DÄCK
Förordning om producentansvar för däck, SFS 1994:1236
Enligt 4 § skall producenterna ta emot däck som tjänat ut och se till att de återanvänds, materialåtervinns,
energiutvinns eller tas omhand på något annat miljömässigt godtagbart sätt. Producenterna skall också informera om
återlämning av däck samt underlätta för dem som har sådana däck att kunna återlämna dem.
Svensk Däckåtervinning AB har antagit Ragn-Sells som entreprenör att sköta insamlingen av
kasserade däck för hela Sverige. Det finns totalt ca 70 inlämningsstationer och den närmaste för
företag och boende i göteborgsområdet finns i Lerum (Stenkullen). Företag som säljer däck tar emot
de gamla däcken utan fälg så länge det rör sig om ett mindre antal.
Däck med och utan fälg (max 4 st) kan även lämnas på Återvinningscentralen (Sörmossen i Bohus). Däck
med fälg levereras till Redox i Sollebrunn för demontering av fälgar. Däck utan fälg levereras till Svensk
Däckåtervinning AB.

BATTERIER
Förordning (2008:834) om producentansvar för batterier
Enligt 16 § skall producenterna tillhandahålla system för insamling av kasserade batterier.

Småbatterier
Småbatterier lämnas i de röda batteriholkarna på kommunens återvinningsstationer och
Återvinningscentral. I vissa bostadsområden finns även fastighetsnära insamling.
OBS! Ej bilbatterier eller uppladdningsbara apparater som skall lämnas till butik som säljer sådana varor eller
på återvinningscentralen (Sörmossen i Bohus).
Alla småbatterier som samlas in i Ale levereras till Elkretsen.

Bilbatterier
Bilbatterier och andra fordonsbatterier (blybatterier) skall lämnas till butik som säljer sådana batterier
eller på Miljöstationerna (Sörmossen i Bohus och kommunens driftavdelning i Älvängen).
Bilbatterier som samlas in i Ale, levereras till Skrotfrag i Göteborg för återvinning av bly.

KLÄDER
Endast kläder, skor, textilier, husgeråd och prydnadssaker lämnas i behållaren för
klädinsamling.
Emmaus Björkå och PMU InterLife sköter insamlingen på kommunens återvinningsstationer och på
Återvinningscentralen, (Sörmossen i Bohus).

FUNGERANDE PRYLAR
Möbler, husgeråd, prydnadssaker, sport- och fritidsartiklar, verktyg mm kan lämnas i
behållaren för fungerande prylar på Återvinningscentralen. (Sörmossen i Bohus).
Varorna säljs sedan i Emmaus Björkås butiker eller lämnas till olika biståndsprojekt. Överskottet från
försäljningen används till olika biståndsprojekt.
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RENT TRÄ
Rent trä (även med spikar), spånskivor, parkett, masonit, plywood och trämöbler kan lämnas på
Återvinningscentralen (Sörmossen i Bohus). Kommunen hyr även ut container för rent trä.
OBS! Ej tryckimpregnerat trä, gipsskivor, glas eller stoppade möbler.
Trä som samlas in i Ale, levereras för flisning och energiutvinning till Munkegärde i Kungälv.

TRYCKIMPREGNERAT TRÄ
Tryckimpregnerat trä och slipers kan lämnas på Återvinningscentralen (Sörmossen i Bohus).
Tryckimpregnerat trä som samlas in i Ale, levereras till Renova för krossning och energiutvinning.

SKROT
Plåt, tomfat, värme- och ventilation, badkar, diskbänkar, cyklar, bildelar, fälgar
(även med däck), ej kyl- och frysmöbler, ej elektriska- och elektroniska produkter. Kan lämnas
på Återvinningscentralen (Sörmossen i Bohus). Kommunen hyr även ut container för skrot.
Skrot som samlas in i Ale, pressas och levereras till Skrotfrag i Göteborg. Skrotet fragmenteras,
föroreningar avskiljs och olika metaller separeras. De olika metallerna blir råvara för nya produkter.

FARLIGT AVFALL
Avfallsförordning, SFS 2011:927
Enligt 21 § får farligt avfall inte blandas med andra slag av avfall.
Enligt 21 a § skall kommunen svara för att hushållsavfall som utgörs av farligt avfall samlas in.
Hushållens farliga avfall skall lämnas på Miljöstationerna (Sörmossen i Bohus och kommunens driftavdelning
i Älvängen).
Farligt avfall som samlas in i Ale, sorteras och levereras till Stena i Göteborg. De flesta avfallsslag
transporteras vidare till SAKAB i Kumla där det oskadliggörs genom förbränning.
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ELEKTRISKA OCH ELEKTRONISKA PRODUKTER
Förordning 2005:209 om producentansvar för elektriska och
elektroniska produkter
Enligt 12 - 15 § skall producenterna, utan ersättning, ta emot kasserade elektriska och elektroniska produkter som
uppkommit hos hushåll. För verksamheter gäller producentansvaret endast vid köp av nya produkter med samma
funktion.

Avfallsförordning, SFS 2011:927
Enligt 23 § skall avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter hanteras skilt från annat avfall. I 6 §
definieras begreppet ”Elektriska och elektroniska produkter”.
Alla elektriska och elektroniska produkter från hushållen och mindre mängder från företag skall
lämnas på Återvinningscentralen (Sörmossen i Bohus).
Från mottagningsstationerna transporteras el-produkterna till specialiserade återvinningsanläggningar. Producenterna organiserar och finansierar transporten och behandlingen.

Kyl & frys
Alla Kyl- och frysmöbler som samlas in i Ale, levereras till Stena i Halmstad. Kylslinga och
kompressor töms på freon och kompressorolja. Freoner i isoleringen tas omhand vid
fragmenteringen. Metallerna separeras och återvinns.

Diverse elektronik
Tv, radio, dator, telefon, dammsugare, kaffebryggare, borrmaskin, klocka med mera.
Kasserade elektriska och elektroniska produkter som samlas in i Ale, levereras till Elkretsen. Där
demonteras produkterna för en miljöriktig hantering och återvinning av olika komponenter.

Vitvaror
Spisar, torktumlare, torkskåp, disk- och tvättmaskiner levereras till Kuusakoski i Lerum.

Glödlampor
Vanliga glödlampor samt halogenlampor. Glödlampor levereras till Elkretsen.

Lågenergilampor
Lågenergilampor (lysrörslampor), lysrör under 60 cm, böjda lysrör och kvicksilverlampor.
Lågenergilampor levereras till Elkretsen.

Lysrör
Raka lysrör 60 cm och längre.
Lysrör levereras till Elkretsen.

KOMPOSTERING
Hushåll inom tätort som komposterar allt matavfall i godkänd kompostbehållare, beviljas 14dagarshämtning till lägre taxa.
Komposterbart trädgårdsavfall tas emot på Återvinningscentralen Sörmossen i Bohus.
Kommunen hyr även ut container för komposterbart trädgårdsavfall.
Trädgårdsavfallet flisas och komposteras med avloppsslam och stallgödsel. Den färdiga
kompostjorden utnyttjas främst till sluttäckning av avfallsupplaget.

RÖTNING
Renhållningen erbjuder livsmedelsbutiker, storkök och bostadsområden, verksamheter inom skola,
vården m.m. hämtning av källsorterat mat- och livsmedelsavfall.
Mat- och livsmedelsavfall levereras till Renova AB i Göteborg (Marieholm), där det förbehandlas till
en ”slurry” som sedan rötas till biogas.

Bilaga 9.6

MATERIAL till VÄGBYGGNAD
Material till vägbyggnad som tegel, kakel, klinker, takpannor, porslin, WC och tvättställ (krossat),
asfalt, grus, leca och sten (< 300 mm), betongkross (< 300 mm, ej med armering), kan lämnas på
Återvinningscentralen (Sörmossen i Bohus).
Materialet utnyttjas främst till byggnation och underhåll av vägar på avfallsupplaget.

JORD OCH LERA (material till täckning av avfallsupplaget)
Material till täckning av avfallsupplaget som jord och lera, kan lämnas på Återvinningscentralen
(Sörmossen i Bohus).
Materialet utnyttjas till sluttäckning av avfallsupplaget.

BRÄNNBART AVFALL
Brännbart avfall som inte är återvinningsbart eller komposterbart, kan lämnas på Återvinningscentralen
(Sörmossen i Bohus). Kommunen hyr även ut container för brännbart avfall.
Brännbart avfall som samlas in i Ale, levereras till energiutvinning i Renovas avfallskraftvärmeverk,
Sävenäs i Göteborg.

AVFALL till DEPONERING
Avfall som inte är återvinningsbart, komposterbart eller brännbart, kan lämnas på
Återvinningscentralen (Sörmossen i Bohus). Isolering, sanitetsporslin, sten, schaktmassor,
betong (< 1000 mm, klippt armering).
Avfall till deponering som samlas in i Ale, levereras till Renovas deponi, Tagene i Göteborg.

GIPS
Gipsskivor och annat material som innehåller gips kan lämnas på Återvinningscentralen (Sörmossen i
Bohus).
Gips levereras till Gips-Recycling Sverige AB för materialåtervinning.

ASBEST
Eternit och övrigt asbesthaltigt material kan lämnas på Återvinningscentralen (Sörmossen i Bohus).
OBS! Asbest skall alltid inplastas i kraftig byggplast och märkas med varningstext ”Asbest”.
Asbest levereras till Renovas deponi, Tagene i Göteborg för deponering på en avgränsad del av
avfallsupplaget.

STOPPADE MÖBLER
Möbler som innehåller trä och stålfjädrar. Här lämnas även träfönster med glas
Stoppade möbler som soffor och fåtöljer samt resårsängar och sängbottnar med stålfjädrar kan
lämnas på Återvinningscentralen (Sörmossen i Bohus)
Stoppade möbler levereras till Renovas behandlingsanläggning, Skräppekärr i Göteborg. Möblerna
krossas. Trä, tyg och stoppning utnyttjas för energiutvinning, metallerna återvinns och glaset
deponeras.
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Återvinningsstationer
Information till hushåll 2013
ÅTERVINNINGSSTATIONER
Surte

Bohus

Nödinge
Nol
Alafors
Älvängen

Skepplanda
Alvhem
Kilanda
Hålanda

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Bruksvägen
Brandstationen
Idrottsvägen
Sörmossen (återvinningscentralen)
Sörgårdsvägen
Göteborgsvägen
Rödjans väg
Nödingevägen
Folketshusvägen
Gallåsvägen
Ledet
Ahlafors livs
Carlmarks väg
Emmas väg
Tolleredsvägen
Skepplandavägen
Albotorget
Kungsvägen
F d skolan
Badplatsen

ÅTERVINNINGSCENTRAL
Kommunens återvinningscentral finns i anslutning
till Sörmossens återvinningscentral i Bohus.

MILJÖSTATIONER
Kommunens miljöstationer finns i anslutning till Sörmossens
återvinningscentral i Bohus och kommunens driftavdelning på
Emylundsvägen i Älvängen.
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ÅTERVINNINGSSTATION
Här kan Du lämna...

Färgat glas
Endast tomma och rena flaskor och burkar av färgat glas. Glasförpackningarna blir råvara till nytt glas.

OBS! Ej glödlampor, porslin eller keramik.

Ofärgat glas
Endast tomma och rena flaskor och burkar av helt ofärgat glas. Glasförpackningarna blir råvara till nytt glas.

OBS! Ej glödlampor, spegelglas, kristall, porslin eller keramik.

Tidningar & reklam
Endast tidningar, reklam och kataloger. Papperet blir råvara till nytt papper.

Pappers-förpackningar
Endast tomma och rena förpackningar av papper som mjölkpaket, papperspåsar, kartonger,
tvättmedelspaket och omslagspapper. Pappersförpackningarna blir råvara till nytt kartongpapper.

Metall-förpackningar
Endast tomma och rena förpackningar av metall som konservburkar, aluminiumfolie, kaviartuber,
kapsyler och sprayburkar. Metallerna separeras med magnet och blir råvara till nya produkter.
OBS! Ej kastruller, bildelar eller andra varor och detaljer av metall som skall lämnas på
Återvinningscentralen (Sörmossen i Bohus). Ej Färgburkar med färgrester som skall lämnas
på Miljöstationerna, Sörmossen i Bohus och kommunens driftavdelning i Älvängen.

Plast-förpackningar
Endast tomma och rena förpackningar av plast. Hårda plastförpackningar som flaskor, dunkar, burkar
och plastlock. Mjuka plastförpackningar som plastpåsar och plastfolie. Övriga plastförpackningar som
Frigolit (cellplast). Plastförpackningarna blir råvara till nya produkter.
OBS! Ej leksaker eller andra varor och detaljer av plast som du skall lägga i din egen soptunna. Alla
hushållssopor bränns och energin utnyttjas till uppvärmning av bostäder och till elektricitet.

Småbatterier
Alla småbatterier till ficklampor, leksaker, fjärrkontroller och uppladdningsbara apparater lämnas i
de röda batteriholkarna. OBS! Ej bilbatterier eller uppladdningsbara apparater som skall lämnas på
Återvinningscentralen, Sörmossen i Bohus.

Kläder
Endast kläder, skor, husgeråd och prydnadssaker lämnas i behållaren för klädinsamling.
Trädgårdsavfall, elavfall och grovsopor kan du lämna på Återvinningscentralen, Sörmossen i Bohus
Miljöfarligt avfall skall du lämna på Miljöstationerna, Sörmossen i Bohus och kommunens
driftavdelning i Älvängen.
Hushållssopor och annat skräp skall du lägga i din egen soptunna.
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Avfall i Ale - Avfallshanteringen i siffror

AVFALL &
ÅTERVINNING
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

( ton )

( ton )

( ton )

( ton )

( ton )

( ton )

( ton )

( ton )

Materialåtervinning
• Tidningar & reklam
• Glasförpackningar
• Pappersförpackningar
• Metallförpackningar
• Plastförpackningar
• Wellpapp - ÅVC
• Kyl & frys
• Vitvaror
• El & elektronik
• Lysrör
• Lågenergilampor
• Glödlampor
• Bilbatterier
• Småbatterier
• Inbyggda batterier
• Däck
• Däck

på fälg

• Skrot - ÅVC
• Skrot - container

1 475
352
364
44
45
85
33
118
147
0,47
0,45
0,42
40
4,53

1 365
341
389
34
42
108
51
98
157
2,87
0,50
0,56
38
3,54

1 524
396
329
35
43
106
68
116
209
2,49
0,53
0,57
38
6,25

1 673
368
348
37
46
99
60
84
231
2,63
0,52
0,85
18
4,35

1 478
365
337
35
63
87
70
95
216
2,00
0,43
0,72
30
6,27
0,74
44
38
541
5
176

1 532
359
359
37
70
105
69
89
197

1 206
339
386
37
89
103
61
84
238

1 013
362
436
48
133
85
59
73
213

2,47

3,23

2,06

0,66
28
5,33
1,22
35
39
502
24
192

0,80
29
3,69
1,40
33
29
529
13
207

0,37
18
4,81
1,28
19
44
459
11
149

13
36
535
8

13
36
517
4

18
50
598
13

10
52
548
12

118
7

118
8

125
5

112
0

107
10

123
13

115
15

?
?

6 271
678
14
1 217
17
220

6 303
816
19
1 343
40
207

6 328
880
35
1 552
41
301

6 230
817
59
1 483
44
303

6 035
789
56
1 396
34
222

5 879
811
42
1 297
37
193

5 986
799
44
1 339
30
218

5 962
674
39
1 169
6
229

2 176
179

1 951
173

2 166
173

2 146
181

1 289
192

1 409
199

1 483
77

1 343
0

(2 227 st)

(2 092 st)

(2 110 st)

(2 124 st)

(2 154 st)

(2 248 st)

(2 177 st)

(2 205 st)

143

189

• Gips - ÅVC

Återanvändning
• Kläder
• Användbara

prylar

Energiutvinning
• Hushållsavfall (Sävenäs)
• Brännbart - ÅVC (Sävenäs)
• Brännbart - container (Sävenäs)
• Rent trä - ÅVC
• Rent trä - container
• Impregnerat trä - ÅVC

Kompostering
• Slam & ris (Sörmossen)
• Matavfall (Marieholm)
• Källkompostering (hushåll)

Rötning (Biogas)
• Matavfall (Marieholm)

Sortering / Behandling
• Blandat avfall - container
• Stoppade möbler - ÅVC
• Farligt avfall (Miljöstation)

720
190
46

850
175
42

665
193
49

635
197
54

525
189
58

416
182
44

415
208
55

240
188
45

2 380

2 634

3 015

3 327

0
291

0
299

0
336

0
262

Deponering
• Deponerat på Sörmossen
• Deponifraktion - ÅVC (Tagene)
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MILJÖPOLICY FÖR ALE KOMMUN
I Ale tror vi på människans möjlighet att påverka sin omgivning i riktning mot
en långsiktig hållbar samhällsutveckling---i balans med naturens lagar. Var och
en av oss har därför ett ansvar---och samtidigt en möjlighet---att vända
utvecklingen åt rätt håll.
ALL VERKSAMHET I ALE KOMMUN SKALL SYFTA TILL ATT SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EN
BÄRKRAFTIG SAMHÄLLSUTVECKLING, SOM BYGGER PÅ FÖLJANDE FYRA GRUNDBULTAR:
•
•
•
•

BEGRÄNSA UTTAGET UR JORDSKORPAN
UNDVIKA ATT ANVÄNDA NATURFRÄMMANDE ÄMNEN
BEVARA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ALLA DJUR- OCH VÄXTARTER ATT FORTLEVA
SLUTA SLÖSA MED RESURSERNA

Detta innebär att Ale kommun skall sträva mot att
*

uppnå ett långsiktigt hållbart samhälle--ett kretsloppssamhälle-- i samklang
med naturlagarna

*

verksamheten bidrar till, att invånarnas grundläggande mänskliga
behov tillgodoses, sett ur ett långsiktigt perspektiv

*

bidra till att svenska och internationella miljömål uppfylls

*

miljöarbetet ständigt förbättras och integreras i den ordinarie
verksamheten genom att
- alla anställda känner sin delaktighet i miljöpolicyn och
aktiveras i miljöarbetet
- miljöfrågorna särskilt beaktas vid all upphandling av varor och
tjänster
- resultatet av miljöarbetet årligen redovisas

*

utsläpp av föroreningar förebyggs

*

främja miljömässigt positiva beteenden och livsstilar genom information
och rådgivning till allmänheten
Miljöarbetet är en viktig investering för framtiden
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Bilaga 13.

Definitioner av viktiga begrepp/uttryck inom avfallsområdet

Avfall: Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och
som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med. (Miljöbalken 15
kap 1 §). Avfallskategorierna anges i bilaga 1 till avfallsförordningen (2011:927).
Hushållsavfall: Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll samt därmed
jämförligt avfall från annan verksamhet. (Miljöbalken 15 kap 2 §).
Hantering av avfall: Med hantering av avfall avses en verksamhet eller åtgärd som utgörs av
insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall. (Miljöbalken 15 kap 3 §).
Återvinning: Återvinning: Varje tillämpligt förfarande som avses i bilaga
4 till avfallsförordningen (2011:927).
Bortskaffande av avfall: Bortskaffande: De förfaranden som anges i bilaga 5 till
avfallsförordningen (2011:927).
Producent: Med producent avses 1. Den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige eller säljer
en vara eller en förpackning, eller 2. Den som i sin yrkesmässiga verksamhet frambringar avfall
som kräver särskilda åtgärder av renhållnings- eller miljöskäl. (Miljöbalken 15 kap 4 §).
Förpackningar: Alla produkter, oavsett material, som framställs för att innehålla, skydda,
hantera, leverera och presentera varor; från råmaterial till slutlig produkt och från
producent till användare och konsument. Även engångsartiklar som används i detta syfte skall
betraktas som förpackningar. Med förpackningar avses dock endast förpackningar som är
utformade på ett sådant sätt att de
a) på försäljningsstället utgör en säljenhet för den slutliga användaren eller konsumenten
(konsumentförpackningar eller primära förpackningar),
b) på försäljningsstället omfattar en grupp av ett visst antal säljenheter, oavsett om dessa säljs
som en sådan grupp till den slutliga användaren eller konsumenten eller om de endast används
som komplement till hyllorna på försäljningsstället, och de kan tas bort utan att det påverkar
produktens egenskaper (gruppförpackningar eller sekundära förpackningar),
c) underlättar hantering och transport av ett antal säljenheter eller gruppförpackningar för att
förhindra skador vid fysisk hantering eller transportskador (transportförpackningar eller tertiära
förpackningar). Transportförpackningar omfattar inte väg-, järnvägs-, fartygs- och
flygfraktcontainrar.
Förpackningsavfall: Förpackningar och förpackningsmaterial som är avfall enligt
avfallsförordningen (2011:927). Som sådant avfall skall dock inte anses restprodukter från
produktionen.
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Återanvändning av förpackningar: Varje förfarande varigenom förpackningar som är
utformade för att användas på nytt minst ett visst antal gånger, återfylls eller återanvänds i samma
syfte som de är utformade för. Återanvändningen skall ske med eller utan stöd av de
hjälpprodukter som finns på marknaden och som möjliggör återfyllning av förpackningen.
Återanvända förpackningar blir förpackningsavfall när de inte längre kan återanvändas.
Materialutnyttjande av förpackningar: En upparbetning i en produktionsprocess av
avfallsmaterialet till det ursprungliga ändamålet eller till andra ändamål. I begreppet ingår
biologisk behandling. Energiutvinning ingår inte i begreppet.
Energiutvinning av förpackningar: Användning av brännbart förpackningsavfall för att
generera energi genom direkt förbränning, med eller utan annat avfall, men med utnyttjande av
värmen.
Deponering: Med deponering avses ett bortskaffningsförfarande som innebär att avfall läggs på
en deponi. Med deponi avses en upplagsplats för avfall. Som deponi anses inte en plats eller
anläggning där avfall: 1. Omlastas för att beredas för vidare transport till en annan plats där det
skall återvinnas, behandlas eller bortskaffas, 2. Lagras innan det återvinns eller behandlas, om
lagringen sker för en kortare period än tre år, eller 3. Lagras innan det bortskaffas, om lagringen
sker för en kortare period än ett år.

