Bilaga 1. Sortering och lämning av avfall

Kärl- och säckavfall får inte lämnas på kommunens
återvinningscentraler. Glödande avfall får inte lämnas till
kommunens avfallshantering. Mer information om
sortering av avfall finns på Borås Energi och Miljös
hemsida.

Tabell 1. Hushållsavfall som ska sorteras ut

Blandat avfall och brännbart restavfall är det som återstår när annat hushållsavfall har sorterats ut.
Detta avfall ska läggas i påse och lämnas i behållare. Avfallet ska vara väl emballerat så att det inte sprids eller kan orsaka skada, arbetsmiljöproblem
och andra olägenheter uppkommer.
Avfallsslag

Exempel

Hantering

Kommentar

Matavfall

Matavfall som t.ex. potatisskal,
lökskal, fruktrester, kaffesump,
hushållspapper och vissna
snittblommor. Överbliven mat och
mat som blivit för gammal.

Matavfall ska sorteras ut från
restavfallet.

Efter anmälan till Miljöenheten kan
matavfall komposteras på den egna
fastigheten.

Brännbart restavfall

Avfall som blir över efter
källsortering.

Blandat avfall kan inte i efterhand
sorteras om det komprimerats.

Farligt avfall

Färg, lösningsmedel, lysrör (inkl.
solarierör), lågenergilampor,
glödlampor, bekämpningsmedel, lim,
oljor, fotokemikalier, termometrar
(och annat som innehåller
kvicksilver), bilbatterier etc.
T ex trasiga möbler, leksaker, skrot.

Brännbart restavfall ska sorteras ut.
Avfallet hämtas i separata
avfallsbehållare för insamling av
kommunen.
Lämnas på återvinningscentral.

Grov avfall
Förpackningar

Elektronik

Wellpapp, kontorspapper, tidningar,
förpackningar av papper, metall,
ofärgat och färgat glas, mjuk- och
hårdplast
Allt med sladd eller batteri, samt
glödlampor, lågenergilampor och
lysrör.

Farligt avfall är direkt skadligt för
såväl människor som djur och
växter. Därför är det viktigt att allt
farligt avfall tas om hand på ett
hälso- och miljöriktigt sätt, och inte
hamnar bland andra typer av avfall.

Lämnas på återvinningscentral.
Lämnas på återvinningsstationerna
(ÅVS) eller i flerfackskärl. Vissa
flerfamiljsfastigheter kan ha
fastighetsnära insamling
Lämnas på återvinningscentral.

Många entreprenörer hämtar
förpackningar och tidningar för
återvinning.
I de fall avfallet innehåller farliga
komponenter klassas det som farligt
avfall.

Textiler

Kläder hela och trasiga, tyger,
gardiner, textilavfall

Ej brännbart restavfall

Allt avfall som blir kvar efter
källsortering, t.ex. keramik, porslin,
glas som inte är förpackning etc
Ris, grenar, löv, mossa etc. Ej sten
och grus.

Trädgårdsavfall
Fett

Frityrolja, stekfett, olja från
konserver och burkar.

Läkemedel

Stickande/skärande/ smittförande
avfall och läkemedel som
uppkommer i hemmet.

Lämnas på återvinningscentral eller
på hänvisad plats av Borås Energi
och Miljö
Lämnas på återvinningscentral.
Lämnas på återvinningscentral eller
hämtas vid fastighet vid tecknande
av abonnemang.
Lämnas på återvinningscentral. Häll
över i valfri förpackning till exempel
en plastflaska. Små mängder kan
torkas upp med hushållspapper och
hanteras som matavfall.
Lämnas på apoteken i
specialbehållare som tillhandahålls
av apoteken. Avfallet lämnas på
apoteken.

Avfall som inte har någon lämplig
behandlingsmetod.
Trädgårdsavfall får även
komposteras på den egna
fastigheten
Matfett som hälls i avloppet kan
täppa igen rör och orsaka stopp i
avloppet
Läkemedelsavfall är miljöfarligt och
får inte spolas ned i avloppet.

Bilaga 2. Exempel på avfall från verksamheter som ska sorteras ut

Verksamhetsavfall, inklusive bygg- och rivningsavfall, faller
inte under kommunens insamlingsansvar och ska hanteras
separat från hushållsavfallet. Avfallsinnehavaren ansvarar för
att anlita en godkänd transportör med tillstånd för
borttransport från fastigheten

Avfallsslag

Exempel

Hantering

Kommentar

Brännbart restavfall

Avfall som blir över efter
källsortering.

Hämtas av godkänd transportör.

Blandat avfall kan inte i efterhand
sorteras om det komprimerats.

Farligt avfall

Färg, lösningsmedel,
bekämpningsmedel, lim, oljor,
fotokemikalier, termometrar (och
annat som innehåller kvicksilver),
impregnerat trä, batterier,
värmepumpar, kylanläggningar etc.
T ex trasiga möbler, cyklar,
barnvagnar, leksaker, skrot, kyl/
frys, möbler, sanitetsporslin.

Avfallet hämtas av transportör med
tillstånd att transportera farligt avfall.
Egen transport av mindre mängder farligt
avfall får endast ske efter anmälan till
länsstyrelsen.

Farligt avfall är direkt skadligt för
såväl människor som djur och växter.
Därför är det viktigt att allt farligt
avfall tas om hand på ett hälso- och
miljöriktigt sätt.

Matavfall från produktions- eller
grossistverksamhet. Matavfall ska
sorteras ut från restavfallet.
Wellpapp, kontorspapper, tidningar,
förpackningar av papper, metall,
ofärgat och färgat glas, mjuk- och
hårdplast.
Datorer, kopiatorer,
uppladdningsbara apparater, TV,
radio och ljuskällor, t.ex. lysrör,
lågenergilampor och glödlampor.

Hämtas av godkänd transportör.

Grovavfall

Matavfall
Förpackningar

Elektronik

Lämnas på återvinningscentral.

Lämnas enligt producenternas anvisningar
i de insamlingssystem som producenterna
tillhandahåller.

Många entreprenörer hämtar
förpackningar och tidningar för
återvinning

Avfallet hämtas av godkänd transportör
eller lämnas mot avgift på
återvinningscentralerna. Observera att
detta avfallsslag även klassas som farligt
avfall i de fall det innehåller farliga
komponenter. För transport av mindre
mängder farligt avfall krävs anmälan till
länsstyrelsen.

Elektriska och elektroniska produkter
ska demonteras och komponenter
med farligt innehåll tas bort.

Batterier
Bygg- och rivningsavfall

Alla sorters batterier under 3 kg.
(Batterier över 3 kg, t.ex.
bilbatterier, ska hanteras som farligt
avfall.)
Bygg- och rivningsavfall Tegel,
takpannor, betong, dörrar, fönster,
beslag, trä etc..

Avfallet hämtas av godkänd transportör.

Batterier innehåller skadliga ämnen
och ska omhändertas på ett hälsooch miljöriktigt sätt

Avfallet hämtas av godkänd transportör.
Osorterat bygg- och rivningsavfall får inte
komprimeras.

Rivningslov och/eller rivningsanmälan
krävs i normala fall.

