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Sorteringsanvisningar för container 2021  
 

RENA MATERIAL 
Fraktion Följande kan ingå 

Metallskrot till 
återvinning 
 

• Järn, aluminium, koppar, mässing 

• Cyklar, redskap, bildelar, fälgar utan däck 

• Husgeråd, badkar, diskbänkar 
 

OBS! Ej batterier, elektriska- & elektroniska produkter, däck med fälg 
eller tryckbehållare   

Trädgårdsavfall till 
kompostering 

• Endast rent komposterbart material 

• Löv, gräs, fallfrukt, häckklipp, ris < 10 mm, sågspån 
 

OBS! Ej jord, säckar, krukor eller matavfall 
Grenar och ris till 
energiåtervinning 

• Grenar och ris > 10 mm 
 

OBS! Ej jord, gräs, fallfrukt, häckklipp 

Trä till 
energiåtervinning 
 

• Trämöbler, inredning 

• Även mindre mängder annat trä som brädor, spånskivor, masonit, plywood 
(även målat och med spik). 

 

OBS! Ej tryckimpregnerat trä eller stoppade möbler 

 

BRÄNNBART AVFALL 
Fraktion Följande kan ingå 

Brännbart avfall till 
energiåtervinning 

Avfallet skall normalt bestå av papper, plast, textil, trä mm 
  

OBS! Ej däck eller stoppade möbler 

 

OSORTERAT AVFALL 
Fraktion Följande kan ingå 

Blandat avfall till 
sortering 

Osorterat grovavfall från hushåll samt trädgårdsavfall, grenar och ris. 
 

OBS! Se lista nedan vad en container aldrig får innehålla 
 

OBS!  Lasta inte över kanten på containern. Om du beställer en container 
för rena material och inte följer sorteringsanvisningen klassas containern om 
till brännbart avfall eller osorterat avfall och debiteras där efter. 
 
En container får aldrig innehålla: 
 

 
 
 

• Farligt avfall (skall lämnas till miljöstation) 
 

• Tryckimpregnerat trä (kan lämnas till ÅVC) 
 

• Asbest (kan lämnas till ÅVC) 
 

• Gipsskivor (kan lämnas till ÅVC) 
 

• Tryckbehållare (skall lämnas till återförsäljare 
eller miljöstation) 

 

• Elektriska och elektroniska produkter (skall 
lämnas på ÅVC) 

 

 

• Elektriska och elektroniska produkter (skall 
lämnas på ÅVC) 

 

• Batterier och uppladdningsbara apparater 
(skall lämnas på ÅVC) 

 

• Matavfall, livsmedel (skall komposteras eller 
läggas i soptunnan) 

 

• Däck (skall lämnas till återförsäljare eller ÅVC) 
 

• Blandat bygg och rivningsavfall 
 

 



 
Ale kommun, sektor samhällsbyggnad • 449 80 Alafors • 0303 70 30 00 • kommun@ale.se • www.ale.se 

 
 
 

Information 
Till dig som hyr container för grovavfall från hushåll 
 

 

Det kan vara praktiskt att hyra container när man behöver bli av med större mängder grovavfall 
och inte har möjlighet att köra det till återvinningscentralen. 
 

Genom Ale kommun kan du hyra container till fast pris vid vindsröjning, garagestädning och 
flyttning samt för trädgårdsavfall, grenar och ris när du klipper träd, krattar löv och klipper gräs.  
 

Om det däremot gäller blandat bygg- och rivningsavfall så får du vända dig till valfri entreprenör 
för att beställa container eller lämna på ÅVC Sörmossen.  
 

Bygg- och rivningsavfall omfattar avfall som uppkommer när du bygger nytt, river, renoverar 
eller utför markarbeten. Fasta inventarier som tillhör hushållet räknas också som bygg- och 
rivningsavfall och inte som grovavfall. 
 
 
 

Hushållens farliga avfall skall lämnas på kommunens miljöstationer på Sörmossens ÅVC i 
Bohus och kommunens driftavdelning, Emylundsvägen i Älvängen. 
 

Återvinningsbart material som förpackningar av papper, glas, metall och plast samt tidningar 
lämnas på någon av återvinningsstationerna i Ale samt på Sörmossens ÅVC.   
 

Användbara möbler, kläder, husgeråd och fungerande prylar är det bättre att du säljer eller 
skänker bort. På Sörmossens ÅVC har vi samarbete med välgörenhetsorganisationer som gärna 
tar emot detta. Det finns också en bytarcontainer där du kan ställa in användbara prylar men 
också ta med dig prylar. 
 
 

Storlek Rena material Brännbart 

avfall 

Osorterat avfall 

5 m3 770 1920 3135 

8 m3 840 2320 4290 

10 m3 890 2600 5070 

15 m3 980 3240 6940 

 

Om containern innehåller annat avfall än vad som anges i Sorteringsanvisningar för 

container, klassa innehållet i containern om till osorterat och således debiteras som 

osorterad.  

 

Avgiften inkluderar transport, behandling samt hyra av container för en vecka. 
 

Behållarhyra: För tid utöver en vecka tillkommer avgift med 35 kr per dag. 
 

 
 

Beställning av container: Renhållningens kundtjänst vardagar kl 09:30-12:00 tel 0303 – 70 31 08 


