SORTERINGSBILAGA
Bilaga tillföreskrifter om avfallshantering för Nordanstigs kommun

Utsortering av vissa avfallsslag
Nedan uppräknade avfallsslag skall utsorteras och lämnas på anvisad plats som anges vid respektive
avfallsslag.

Farligt avfall
Hushållsavfall som utgörs av eller innehåller farligt avfall kan lämnas vid återvinningscentral
(Homotippen eller Hassela). Farligt avfall kan också lämnas 1 ggr/år till miljöbil vid
insamlingskampanj.
Farligt avfall är sådant avfall som räknas upp i bilaga två till förordningen (1996:971) om
farligt avfall eller avfall som har sådana egenskaper som räknas upp i bilaga 3 till samma
förordning.
Följande produkter eller ämnen utgör exempel på vad som skall hanteras som farligt avfall:
Färg-, lackavfall samt hartser
Limavfall (exempel kontaktlim, epoxilim, spackel)
Lysrör (exempelvis lågenergilampor, solarierör, halogenlampor, vanliga lysrör)
Lösningsmedel
Fotokemikalier (exempelvis fix och framkallare)
Bekämpningsmedel
Sprayburkar
Annat starkt surt eller starkt alkaliskt avfall (exempelvis frätande ämnen som
kaustiksoda, svavelsyra, ammoniak, lut, avkalkningsmedel)
Avfall som innehåller kvicksilver (exempelvis termometrar, barometrar, reläer)
Batterier – se vidare om särskilda sorteringsföreskrifter
Spillolja och annat oljeavfall – se vidare om särskilda sorteringsföreskrifter
Gammal medicin lämnas på apotek.
Avfall av elektriska och elektroniska produkter från hushållen
Avfall av elektriska och elektroniska produkter kan lämnas in vid återvinningscentralerna eller hämtas
efter beställning en gång per kvartal enligt fastställt schema.
Batterier
Enligt förordningen (1997:645) om batterier är hushållen skyldiga att sortera ut batterier. Batterier kan
lämnas vid återvinningscentral (Hassela eller Homotippen) eller vid återvinningsstationerna.
Produkter med inbyggda miljöfarliga batterier kan lämnas vid försäljningsställen. Bilbatterier och
andra större startbatterier kan lämnas vid återvinningscentral (Hassela eller Homotippen) eller
återlämnas till inköpsstället.

Grovavfall
Grovavfall är sådant skrymmande avfall från hushållen som inte ryms i eller av andra skäl inte kan
läggas i behållare eller säck för hushållsavfall. Grovavfall från hushållen hämtas efter beställning en
gång per kvartal enligt fastställt schema, eller lämnas på återvinningscentral. Bildelar, byggavfall och
liknande ingår inte i grovavfall.

Kasserade kylskåp och frysar
Enligt renhållningsförordningen skall alla kasserade kylskåp och frysar förvaras skilt från annat avfall
och transporteras bort genom kommunens försorg.
Kasserade kylskåp och frysar hämtas efter beställning eller lämnas vid återvinningscentral (Hassela
eller Homotippen).

Avfall med producentansvar
Förpackningar av metall, kartong, plast, wellpapp och glas samt returpapper lämnas vid
återvinningsstationer eller på annan plats som anvisas av förpackningsproducent.

