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1 Inledning och syfte 

Att sortera sitt avfall är inte alltid så enkelt. Denna guide är framtagen för att vara en hjälp 

för dig att sortera rätt. Guiden är uppdelad i två delar. Dessa delar beskriver hur kommunalt 

avfall sorteras och hur annat avfall än kommunalt avfall sorteras. 

I tabellerna nedan benämns återvinningscentral som ÅVC och återvinningsstation som ÅVS. 

Att sortera sitt avfall är ett krav enligt lag, avfallsförordning 2020:614, men det är också bra 

för både miljön och plånboken. Avfallet ska sorteras enligt föreskrifter om avfallshantering, 

denna guide och gällande anvisningar på ÅVC. Ändrad lagstiftning och myndighetsbeslut kan 

leda till förändring i sorteringsguiden.  

Genom att sortera och återvinna gör du en betydande insats för miljön och är del av att Ale 

kommun uppnår antagna miljömål. 

2 Sorteringsguide för kommunalt avfall 

I detta kapitel beskrivs hur avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin 
art och sammansättning liknar avfall från hushåll samt bygg- och rivningsavfall som inte 
produceras i yrkesmässig verksamhet ska sorteras.  

Avfallsslag/exempel Hantering/lämnas Kommentar 

Annat avfall som omfattas av producentansvar 

Pantburkar. Lämnas i producenternas insamlingssystem. 

Däck 

Fordonsdäck. Bil- och motorcykeldäck (även däck med 

fälg) kan lämnas på ÅVC eller i 

producenternas insamlingssystem. Endast 8 

däck per besök på ÅVC. 

Ingår i producent-

ansvaret för däck. 

(Förordning 1994:1236) 

Döda sällskapsdjur 

Döda sällskapsdjur. Små sällskapsdjur som hundar, katter och 
andra små sällskapsdjur är tillåtet att gräva 
ner på den egna fastigheten om det kan ske 
utan att olägenhet för människors hälsa eller 
miljön uppstår. 
Hästdjur är tillåtet att gräva ner om en 
lämplig plats som uppfyller kommunens 
anvisningar bedöms finnas. 
Döda sällskapsdjur kan också lämnas till 

veterinär, djurbegravningsplats eller till 

förbränning i Renovas specialugn. 

Innan nedgrävning av 

hästdjur ska Miljö-

enheten kontaktas för 

bedömning av 

föreslagen plats. 

Miljöenhetens 

anvisningar ska följas 

vid nedgrävning. 



  

 

Ej brännbart restavfall 

Avfall som blir kvar efter 

källsortering. Till exempel 

glas som inte är 

förpackningar, keramik 

och porslin, husgeråd av 

metall med mera. 

Lämnas på ÅVC.  

Elektriska och elektroniska produkter 

Alla produkter som går på 

elektricitet eller batteri 

till exempel telefoner, TV, 

datorer, kylskåp, 

hushållsapparater, 

batteridrivna leksaker 

med mera. 

Lämnas på ÅVC. 

Gäller också produkter med inbyggda 

batterier. 

Ingår i producent-

ansvaret för elektriska 

och elektroniska 

produkter. 

(2014:1075) 

Vissa produkter klassas även 

som farligt avfall. 

Farligt avfall 

Färg, lösningsmedel, lim, 

drivmedel, 

bekämpningsmedel, 

sprayburkar, syror, 

alkalier, olja, smörjfett, 

fotokemikalier, 

kvicksilver, asbest etc. 

Lämnas till miljöstation på ÅVC.  

Lämnas alltid i originalemballage eller annat 

helt emballage som märkts med innehåll. 

Asbest ska alltid plastas in i kraftig byggplast 

och märkas med text ”Asbest”. Läggs i 

container för asbest.  

 

Förpackningar 

Tomma förpackningar av 

papper, plast, metall och 

glas. 

Lämnas på ÅVS eller ÅVC. 

För en- och tvåbostadshus gäller att 

fastighetsnära insamling av plast- och 

pappersförpackningar beställs av 

renhållningen. 

För flerbostadshus gäller att fastighetsnära 

insamling av plast, papper och 

metallförpackningar beställs av 

renhållningen eller annan godkänd 

transportör. 

Insamling av glas görs via annan godkänd 

transportör. 

Ska sorteras ut från 

hushållsavfall och 

annat avfall enligt 

gällande förordning 

om producentansvar 

för förpackningar. 

(Förordning 2018:1462) 

 

 

  



  

 

Grovavfall 

Skrymmande 

hushållsavfall som trasiga 

möbler, mattor, cyklar, 

gräsklippare med mera. 

Lämnas på ÅVC. 

Hushåll kan hyra container och beställning 

görs till renhållningen.  

Hushåll kan lämna enstaka kollin som väger 

max 15 kg. Detta hämtas samtidigt med 

brännbart restavfall efter beställning till 

renhållningen. 

Allt som är möjligt att 

återbrukas ska 

återbrukas och lämnas 

enligt anvisningar på 

ÅVC.  

Ljuskällor 

Glödlampor, 

halogenlampor, LED-

lampor, lågenergilampor 

och lysrör. 

Lämnas på ÅVC eller i Samlaren.  

 

Ljuskällor ingår i 

producentansvaret för 

glödlampor och vissa 

belysnings-armaturer. 

(Förordning 2000:208) Vissa 

produkter klassas även som 

farligt avfall. 

Läkemedel 

Kasserade läkemedel.  Lämnas på apotek. 

 

Läkemedel ingår i 

producentansvaret för 

läkemedel. 

Matavfall 

Matrester så som frukt- 

och grönsaksrester, kött, 

fisk, ägg, bröd, 

kaffesump, tepåsar, 

hushållspapper, 

snittblommor. 

Lämnas i avfallsbehållare för matavfall. 

Avfallet ska emballeras i förslutna 

papperspåsar som distribueras via 

renhållningen. 

Kan också komposteras i godkänd 

kompostbehållare på den egna fastigheten. 

För kompostering 

krävs en godkänd 

kompostbehållare 

som är isolerad och 

skadedjurssäker. 

Komposteringen ska 

meddelas till 

renhållningen. 

Matfett 

Matfetter och frityroljor. Hushåll lämnar på ÅVC. 

Förvaras i behållare med tätslutande lock. 

Fett från verksamheter ska hämtas av 

entreprenör med tillstånd att hantera och 

återvinna fett. 

Mindre mängd kan 

lämnas i behållaren 

för matavfall. 

Anmälan av 

fettavskiljare eller 

annan lösning görs till 

miljö.  

Matfett och frityrolja 

får inte hällas ut i 

avloppet. 



  

 

Restavfall 

Avfall som kvarstår när 

farligt avfall, matavfall, 

förpackningar och annat 

producentansvarsavfall 

har sorterats ut. Till 

exempel blöjor, 

dammsugar-påsar, 

fimpar, snus och kuvert. 

Lämnas i avfallsbehållare för restavfall. 

Avfallet ska emballeras i förslutna påsar eller 

paket. 

 

Returpapper 

Tidningar, tidskrifter, 

reklam och kataloger. 

Lämnas på ÅVS eller ÅVC. 

För flerbostadshushåll gäller att 

fastighetsnära insamling beställs av 

renhållningen eller de vilka kommunen har 

tecknat avtal med.  

Från 2022 är insamling 

av returpapper ett 

kommunalt ansvar. 

Slipers 

Slipers. Lämnas på ÅVC. Utöver 5 slipers debiteras 

avgift. Klassas som farligt avfall. 
 

Småbatterier 

Alla sorters batterier som 

väger upp till 3 kg. 

Lämnas i batteriholkar på ÅVS, ÅVC eller i 

Samlaren.  

Produkter med inbyggda batterier hanteras 

som elektriska och elektroniska produkter. 

Ingår i producent-

ansvaret för batterier. 

(Förordning 2008:834) 

Batterier klassas även som 

farligt avfall.  

Sprutor och kanyler 

Förbrukade sprutor och 

kanyler samt annat 

riskavfall. 

Lämnas på apotek. 

Ska alltid läggas i specialbehållare som 

tillhandahålls av apoteken. 

 

Tryckimpregnerat 

Tryckimpregnerat virke. Lämnas på ÅVC. Klassas som farligt avfall.   

Trädgårdsavfall 

Ris, grenar, löv, gräs, 

mossa med mera.  

Lämnas på ÅVC. 

Hushåll kan hyra container och beställning 

görs till renhållningen. 

Trädgårdsavfall får komposteras på den egna 

fastigheten. 

Ingen anmälan om 

hemkompostering 

behövs. 

 



  

 

3 Annat avfall än kommunalt avfall 

Avfall från industri och annan verksamhet som ger upphov till avfall annat än kommunalt 

avfall ska på grund av återanvändnings- och återvinningsskäl samt hälso- och miljöskäl 

sorteras och hållas skilt enligt nedan.  

Avfallsslag/exempel  Hantering/lämnas Kommentar 

Annat avfall som omfattas av producentansvar 

Radioaktiva produkter 

och herrelösa strålkällor. 

Lämnas i producenternas insamlingssystem. Ska sorteras ut enligt 

förordning (2007:193) om 

producentansvar för vissa 

radioaktiva produkter och 

herrelösa strålkällor.  

Brännbart verksamhetsavfall 

Brännbart avfall som 

kvarstår när farligt avfall, 

förpackningar, mat- och 

livsmedelsavfall, 

returpapper och annat 

avfall som omfattas av 

producentansvar har 

sorterats ut. 

Avfallet hämtas av godkänd transportör. 

Mindre mängder kan även lämnas på ÅVC av 

företag som har ÅVC-kort. 

 

 

Bygg- och rivningsavfall 

Trä, gips, isolering, 

dörrar, fönster, tegel, 

takpannor, betong etc.   

Avfallet hämtas av godkänd transportör. 

Mindre mängder kan lämnas på ÅVC av 

företag som har ÅVC-kort. 

 

Djurkadaver och annat animaliskt avfall 

Döda djur, 

slaktbiprodukter och 

andra animaliska 

biprodukter. 

Lämnas till mottagare som har särskilt 

tillstånd att hantera animaliska biprodukter. 

Ska hanteras enligt 

Jordbruksverkets 

föreskrifter SJVFS 

2006:84 

Däck 

Fordonsdäck Bil- och motorcykeldäck (även däck med 

fälg) kan lämnas på ÅVC eller i 

producenternas insamlingssystem. Endast 8 

däck per besök. 

Ingår i producent-

ansvaret för däck. 

Ej brännbart verksamhetsavfall 

Till exempel glas och 

metall som inte är 

förpackningar, keramik 

och porslin med mera. 

Avfallet hämtas av godkänd transportör. 

Mindre mängder kan även lämnas på ÅVC av 

företag som har ÅVC-kort. 

 



  

 

Elektriska och elektroniska produkter 

Alla produkter som går på 

elektricitet eller batteri.  

Till exempel datorer, 

telefoner, kopiatorer, TV, 

uppladdningsbara 

apparater, vitvaror, 

kylskåp och kyldiskar med 

mera. 

Avfallet hämtas av godkänd transportör. 

Mindre mängder kan lämnas på ÅVC, av 

företag som har ÅVC-kort under 

förutsättning att avlämningsintyg kan visas 

upp. 

Ingår i producent-

ansvaret för elektriska 

och elektroniska 

produkter. 

Vissa produkter 

klassas även som 

farligt avfall. 

Farligt avfall 

Färg, lösningsmedel, lim, 

drivmedel, 

bekämpningsmedel, 

sprayburkar, syror, 

alkalier, olja, smörjfett, 

fotokemikalier, 

kvicksilver, slipers, 

tryckimpregnerat trä, 

asbest med mera. 

Avfallet hämtas av transportör med tillstånd 

att transportera farligt avfall. 

Ska sorteras ut från 

hushållsavfall och annat avfall 

enligt avfallsförordning 

(2020:614). 

Förpackningar 

Tomma förpackningar av 

papper, plast, metall och 

glas. 

Avfallet hämtas av godkänd transportör. Ska sorteras ut från 

hushållsavfall och annat avfall 

enligt gällande förordning om 

producentansvar för 

förpackningar (2018:1462) 

Gödsel från djurhållning 

Gödsel från häst, svin, ko, 

get m fl. 

Fastighetsinnehavaren och djurhållaren 

ansvarar för att gödsel bortskaffas och i 

möjligaste mån återförs till jordbruksmark 

eller används som jordförbättringsmedel. 

 

Kontorspapper 

Kontorspapper. Avfallet hämtas av godkänd transportör.  

Lantbruksplast 

Ensilagefilm, plastsäckar 

och odlingsfolie. 

Lämnas i producenternas insamlingssystem.  

 

 

Insamlingen 

organiseras av 

SvepRetur och riktar 

sig till lantbrukare, 

odlare och hästägare 

med flera. 

  



  

 

Ljuskällor 

Glödlampor, 

halogenlampor, LED-

lampor, lågenergilampor 

och lysrör med mera. 

Avfallet hämtas av godkänd transportör.  

Vissa produkter klassas även som farligt 

avfall. 

Ingår i producent-

ansvaret för 

glödlampor och vissa 

belysningsarmaturer. 

Ska sorteras ut från 

hushållsavfall och annat avfall  

Returpapper 

Tidningar, tidskrifter, 

reklam och kataloger. 

Mindre mängder får lämnas på ÅVC. 

Hämtning kan beställas av renhållningen 

eller av annan av kommunen godkänd 

transportör. 

Från 2022 är 

kommunen ansvarig 

för insamlingen. 

Sorteras ut från hushållsavfall 

och annat avfall. 

Riskavfall 

Smittförande/stickande/ 

skärande avfall som 

uppkommer inom 

sjukvården, hos 

veterinärer, 

akupunktörer, tatuerare 

med flera. 

Avfallet hämtas av transportör med tillstånd 

att transportera farligt avfall. 

 

Småbatterier 

Alla sorters batterier som 

väger mindre än 3 kg.  

Avfallet hämtas av godkänd transportör. 

Produkter med inbyggda batterier hanteras 

som elektriska och elektroniska produkter. 

Batterier klassas som farligt avfall. 

Ingår i producent-

ansvaret för batterier. 

Ska sorteras ut från 

hushållsavfall och annat avfall 

enligt avfallsförordning 

(2008:834) 

 

 




