Anvisningar om sortering och överlämnande för avfall inom
Borgholms kommun
Av kommunens avfallsföreskrifter och övriga tillämpliga föreskrifter följer att nedan
uppräknade avfallsslag ska sorteras ut från restavfallet. Avfallet lämnas på för respektive
avfallsslag anvisad plats.

Farligt avfall
Hushållsavfall som utgörs av eller innehåller farligt avfall ska lämnas vid
återvinningscentralerna i Kalleguta och Böda. Farligt avfall ska märkas med innehåll och
vara väl emballerat. Vilka avfallsslag som är farligt avfall anges i avfallsförordningen
(2011:927).
Följande produkter eller ämnen utgör exempel på vad som ska hanteras som farligt
avfall:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Färg- och lackavfall samt hartser
Limavfall (exempelvis kontaktlim, epoxylim, spackel, fogmassa)
Lysrör, lågenergilampor, glödlampor med mera (exempelvis solarierör, halogenlampor,
vanliga lysrör)
Lösningsmedel (exempelvis lacknafta, penseltvätt, aceton)
Fotokemikalier (exempelvis fix och framkallare)
Bekämpningsmedel, gifter
Sprayburkar med innehåll kvar
Rengöringsmedel (exempelvis propplösare, kalklösare, ugnsrengöringsmedel)
Andra kemikalier, starkt surt eller starkt alkaliskt avfall (exempelvis frätande ämnen som
kaustiksoda, svavelsyra, ammoniak, lut, avkalkningsmedel)
Avfall som innehåller kvicksilver (exempelvis termometrar, barometrar, reläer)
Spillolja och annat oljeavfall
Batterier – se vidare om särskilda sorteringsföreskrifter.

Asbest får lämnas av hushåll i mindre mängder (max 20 kg) på Kalleguta
återvinningscentral enligt särskilda regler. På borgholmenergi.se finns anvisningar om
hur detta avfall ska hanteras. Större mängder lämnas till KSRR:s avfallsanläggning i
Moskogen i Kalmar.
Vid upphittande av sprängämnen, vapen och ammunition - låt föremålen ligga orörda
och kontakta Polisen via 114 14. Polisen avgör på plats hur avfallet ska hanteras.
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Batterier
Samtliga batterier omfattas av producentansvar och ska sorteras ut från övrigt
hushållsavfall. Små batterier kan lämnas vid återvinningsstationerna i kommunen, vid
återvinningscentraler samt vid vissa försäljningsställen.
Produkter med inbyggda batterier kan lämnas vid återvinningscentralerna, och ofta
också vid försäljningsstället.
Bilbatterier och andra större startbatterier som väger mer än 3 kg kan lämnas till
återförsäljare eller vid återvinningscentraler.

Avfall av elektriska och elektroniska produkter – elprodukter
Elprodukter som används i hushåll omfattas av producentansvar, vilket innebär att
producenterna tar ansvar för varan även efter konsumentens slutanvändning. Elavfall är
kasserade produkter som drivs med elektrisk ström. Elavfall lämnas vid
återvinningscentralerna. I många fall kan du även lämna din gamla produkt hos en
återförsäljare.
Exempel på elprodukter är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Glödlampor, LED-lampor, lysrör och lågenergilampor
Armaturer
Elektriska hushållsapparater och hushållsmaskiner
TV-, radio- och videoutrustning
Datautrustning
Mobiltelefoner
Telefoner och faxar
El- eller batteridrivna spel, leksaker och handverktyg
Elektriska trädgårdsredskap
Kameror och klockor
Elektrisk medicinteknisk utrustning
Elektrisk laboratorieutrustning

Elavfall sorteras enligt personalens anvisningar vid återvinningscentralerna.
Begränsningar i mottagningen vid återvinningscentralerna avseende typ och mängd
elavfall kan gälla för elavfall från verksamheter och företag samt för elavfall som inte
ingår i producentansvaret. Detta gäller till exempel:
•
•
•
•
•

Elradiatorer
Varmvattenberedare
Luftkonditioneringar, värmeväxlare
Värmepannor
Elledningar och proppskåp
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Hämtning av elavfall vid fastigheten kan utföras inom 10 arbetsdagar mot särskild avgift
och efter beställning hos Borgholm Energi AB. Sorteringsanvisning lämnas vid
beställning.
Kyl- och frysmöbler får inte innehålla matrester när de lämnas på återvinningscentral
eller vid fastighetsnära hämtning.

Grovavfall
Grovavfall är sådant skrymmande avfall från hushållen som inte ryms i sopkärlet,
exempelvis trädgårdsavfall, möbler, cyklar och liknande. Grovavfall från hushållen ska
lämnas vid återvinningscentralerna. Avfallet ska sorteras enligt anvisningar från
personal på återvinningscentralerna.
Hämtning vid fastigheten kan utföras inom 10 arbetsdagar mot särskild avgift och efter
beställning hos Borgholm Energi AB. Sorteringsanvisning lämnas vid beställning.
Byggavfall som till exempel uppstår vid större ombyggnad av bostad räknas inte som
grovavfall utan ska hanteras som verksamhetsavfall. Verksamhetsavfall tas emot mot
särskild avgift på återvinningscentral om kapacitet finns. Vid avlämning av avfallet ska
uppgifter om fakturamottagare lämnas till personalen på återvinningscentralen.

Tidningar och förpackningar
Tidningar och förpackningar som sorteras ut ur hushållsavfall omfattas av
producentansvar. De lämnas vid återvinningsstationerna eller återvinningscentralerna.
Företag och verksamheter ska beställa hämtning hos entreprenör. Mindre mängder kan
lämnas vid återvinningscentralerna i mån av plats.

Döda sällskapsdjur och avfall från husbehovsjakt/husbehovsslakt
Små döda sällskapsdjur (upp till 4 kg) kan förpackas väl och därefter läggas i sopkärlet.
Döda sällskapsdjur får även grävas ner på den egna fastigheten så länge det inte
orsakar olägenhet för människors hälsa och miljön, dock inte inom
vattenskyddsområde. Djuret ska placeras på ett sådant djup att andra djur inte kan
gräva upp det. Döda mindre sällskapsdjur kan även lämnas till veterinärkliniker för
kremering.
Vid begravning av hästar ska lokalisering anmälas till kommunen.
Slaktbiprodukter som uppstår vid jakt för eget eller jaktlagets bruk kan lämnas kvar i
skogen. Kontakta kommunens miljöenhet för närmare bestämmelser. Mindre mängd
avfall som uppkommer vid styckning sorteras som matavfall och läggs i kärlet för
hushållssopor.
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Skrotning av uttjänta bilar och fritidsbåtar
Bilar till skrotning omfattas av producentansvar. Producenterna ansvarar för att skapa
ett nätverk av bilskrotar för mottagning av uttjänta bilar där hela skrotbilar kan lämnas
avgiftsfritt. Skrotbilar kan även lämnas till övriga auktoriserade bilskrotar, men då kan
inte en avgiftsfri mottagning garanteras. Om bilen saknar väsentliga delar kan samtliga
skrotar kräva ersättning. Mer information om hur skrotning går till kan fås av
Transportstyrelsen eller BIL Sweden.
Bildäck i mindre mängd lämnas till återförsäljare. Vid större mängder bildäck och stora
däck, kontakta Svensk Däckåtervinning.
Fritidsbåtar ska lämnas inom det nätverk som finns för omhändertagande av uttjänta
fritidsbåtar. Se båtretur.se för mer information.

Trädgårdsavfall inkl. invasiva växter
Trädgårdsavfall kan med fördel komposteras på den egna fastigheten.
Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare får lämna trädgårdsavfall (ej stubbar
och jord) från den egna fastigheten vid återvinningscentral. Ris och grenar läggs i högen
för flisbart träavfall. Växtmaterial som löv, gräs och fint häckklipp läggs i högen för
kompost.
Hämtning av trädgårdsavfall vid fastigheten kan utföras inom 10 arbetsdagar mot
särskild avgift och efter beställning hos Borgholm Energi AB. Sorteringsanvisning lämnas
då vid beställning.
Invasiva växter
Mindre mängder invasiva växter går bra att lägga i dubbla plastpåsar som försluts med
dubbelknut och som sedan läggs i sopkärlet.
Det går också bra att lämna invasiva växter på återvinningscentralerna. Då ska
växtavfallet vara väl förpackat och lämnas i containern för brännbart avfall.
Förpackningen ska enbart innehålla de invasiva växterna, de ska inte blandas med annat
avfall. Informera personalen på återvinningscentralen om vad förpackningen innehåller.
Det är viktigt att växtavfallet INTE komposteras, varken i den egna komposten hemma
eller på återvinningscentralen, då fröer och växtdelar riskerar att spridas i naturen.
Läs gärna mer om invasiva växter och hur de ska hanteras på Naturvårdsverkets
hemsida.
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Läkemedel inkl. dialysavfall, cytostatika/cytotoxiska läkemedel med
producentansvar samt kasserade kanyler och sprutor
Läkemedelsrester (både från hushåll och verksamheter) skall hållas skilt från annat
avfall och lämnas till apoteken. Avfallet får inte slängas bland hushållssopor.
Cytostatika/cytotoxiska läkemedel klassas som farligt avfall och ska hållas skilt från
övriga läkemedel och andra sorters farligt avfall och lämnas på apoteken eller till
återvinningscentralerna.
Kanyler och sprutor ska läggas i speciell behållare som tillhandahålls av apotek och
lämnas till apoteket i Borgholm. Avfallet får inte slängas bland hushållssopor.
Avfall från hemdialys ska förpackas väl, till exempel i dubbla plastpåsar eller säckar med
dubbelknut, och läggas i det vanliga sopkärlet.

Matfett och matolja
Verksamheter som tillverkar eller hanterar livsmedel ska ha en installerad fettavskiljare.
Det kan även uppstå andra typer av fettavfall som inte ska hällas i fettavskiljaren:
-

Fett från avskrap läggs i påsen för matavfall och lämnas i sopkärlet.
Frityrolja och liknande ska lämnas till ackrediterat fettåtervinningsföretag.

Fett från hushåll ska läggas i påsen för matavfall som läggs i det vanliga sopkärlet
alternativt hällas i en plastbehållare med lock och lämnas på återvinningscentral.

Övrigt avfall
Skärande och stickande avfall ska förpackas i skyddande hölje innan det läggs i sopkärlet
för mat- och restavfall så att inte skärskador eller annan olägenhet kan uppstå. Se
avsnittet för läkemedel för hantering av skärande och stickande avfall i form av sprutor
och kanyler.
Fiskenät lämnas till återvinningsföretag.
Tändhattar, dynamit, fyrverkerier, skott, krut, smällare, raketer och liknande lämnas till
Polisen.
Asfalt lämnas på KSRR:s avfallsanläggning i Moskogen i Kalmar.
Ensilageplast/lantbruksplast lämnas till det insamlingssystem som erbjuds via Svensk
Ensilageplast Retur AB (SvepRetur).
Trycksatta behållare som till exempel brandsläckare, gas- och gasolflaskor,
kolsyrebehållare och liknande kan ofta lämnas till återförsäljare för utbyte eller
påfyllning. Även vissa skrotfirmor kan, mot betalning, ta emot dem.
Kontakta Borgholm Energi för information om övrigt hushållsavfall som inte nämns i
föreskrifterna eller i denna bilaga.
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