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1. Inledning
Kommunerna skall i enlighet med 2 mom. 8 § landskapslag (1981:3) om renhållning, nedan
renhållningslagen, göra upp renhållningsplaner för organiserandet och utvecklandet av
renhållningsverksamheten i kommunen. Kommunen är behörig renhållningsmyndighet enligt
ovanstående lag.
Renhållningsmyndighet kan utfärda närmare föreskrifter rörande avfallskärl, -säckar och
utrymmen, dessas placering, tömning, rengöring och underhåll samt rörande sortering,
återvinning och återanvändning av avfall ävensom rörande andra frågor i anslutning till
insamling, förvaring, bortforsling och slutligt omhändertagande av avfall. Föreskrifterna skall
bringas till allmän kännedom i den ordning som gäller för tillkännagivande av kommunala
meddelanden i kommun samt särskilt meddelas landskapsregeringen.
2. Definitioner
I detta dokument avses med:
animaliskt avfall (special- och riskavfall): djur eller delar av djur i anslutning till
livsmedelsproduktion och pälsdjursuppfödning. Matavfall som uppkommit i internationell
trafikverksamhet behandlas som animaliskt avfall. Animaliskt avfall är inte övrigt matavfall,
foderfisk eller fisk för tillverkning av fiskmjöl och akvariefisk samt vilda djur. Animaliskt
avfall indelas vidare i
högrisk animaliskt avfall:
•dödfödda, döda eller avlivade djur exkl. fisk vid livsmedelsproduktion,
•kött och fisk i samband med sjukdom,
•kött och fisk som innehåller främmande ämnen och läkemedel t.ex. antibiotika,
•förskämd fisk resp. kött,
lågrisk animaliskt avfall:
•pälsdjurskadaver,
•vid köttbesiktningen kasserade delar,
•fiskrens från odlad fisk,
•fångad fisk,
matavfall från internationell trafikverksamhet.
bioavfall från företag: rester av livsmedel som blivit efter tillredning eller servering vid
inrättningar, samt organiskt avfall från tillverkning av livsmedel och foder och handel med
livsmedel.
bioavfall från hushåll: biologiskt nedbrytbart matavfall från hushållen;
brännbart avfall (restavfall): kommunalt avfall som återstår när återvinningsbara
fraktioner har sorterats bort;
byggavfall: avfall från byggnads- och rivningsarbeten eller till sin art därmed jämförbart
avfall;
farligt avfall: avfall som på grund av sina kemiska eller andra egenskaper kan förorsaka
särskild fara eller skada på hälsa och miljö;
inert avfall: icke förorenade sten-, sand-, jordmaterial och muddringsmassor, liksom även
betong, glas- och bergull, gipsskivor, murbruk, tegel och takpannor, kakel och klinkers samt
glas och keramik.
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jordbruksslam: slam från lantbruk och boskapsskötsel , som t ex gödsel-, urin- och annat
slam samt pressvätskor från ensilage;
kommunalt avfall: avfall som kommer från privathushåll eller från handel, industri,
institutioner och andra källor, och som på grund av sin beskaffenhet och kvantitet är likvärdig
det som kommer från hushåll
kompostering: naturlig nedbrytning av organiskt avfall i syrerika förhållanden under
kontrollerade former;
returpapp: rena och torra (träfiberbaserade) kasserade vätskekartonger såsom mjölk-, saftoch andra förpackningar, samt olika pappers- och kartongförpackningar. Sådana är
förpackningsmaterial av wellpapp, papperspåsar, paket för kex och frukostflingor m.m.,
pizzakartonger, äggkartonger, samt brun papp, kartong och kraftpapper, som inte innehåller
ämnen som väsentligt försvårar återvinningen;
returpapper: rent och torrt kasserat papper (dagstidningar, tidskrifter, kopieringspapper och
kuvert) som inte innehåller ämnen som väsentligt försvårar återvinningen;
slam: slam från avsättningsbrunnar och slutna avloppstankar, sand- och fettavskiljare,
oljeavskiljare, samt okomposterat reningsverksslam. Dock icke industriellt specialslam;
trädgårdsavfall: ris, kvistar, gräs, löv och annat därmed jämförbart organiskt avfall från
gårdsplan och trädgård;
vätskekartongavfall: mjölk- och saftförpackningar samt annat jämförbart ytbehandlat
kartongavfall från vätskeförpackningar;
återvinningscentral: bemannad anläggning för mottagning av sorterat avfall;
återvinningsstation: en obemannad plats avsedd för uppsamling av återvinningsavfall med
ändamålsenliga uppsamlingsredskap för ett eller flera avfallsfraktioner;
återvinningsglas: tomma, kasserade glasförpackningar såsom flaskor, burkar och kärl som
inte får innehålla metall, plast eller keramiska orenheter eller föremål;
överskottsjord: rena marksubstanser som uppkommit eller blivit över i samband med
byggnadsverksamhet eller motsvarande verksamhet;

3. Allmänna bestämmelser
1§

Fastighetsinnehavare skall i enlighet med nedanstående föreskrifter ordna insamling av
avfall från hushåll eller näringsverksamhet, eller annan därvid jämförbar verksamhet.
Insamlat avfall som inte återvinns eller slutligt omhändertas på fastigheten skall i väntan
på bortforsling förvaras i lämplig behållare i utrymme eller på plats som är lämpad för
avfallsförvaring.

2§

Avfall som uppkommer inom en fastighet skall omhändertagas, behandlas och förvaras
på ett sådant sätt att det inte föranleder sanitär olägenhet eller tilldrager skadedjur.

3§

Avfall skall sorteras så att återvinningsbart avfall, farligt avfall, bioavfall samt restavfall
separeras och hanteras särskilt.

4§

Förbränning av avfall utomhus samt i värmepannor, kamminer eller andra eldstäder är
förbjudet med undantag av:
• förbränning av avfall i förbränningsanläggning med erforderligt miljötillstånd
• förbränning av torrt gräs, ris och annat hyggesavfall, om det inte är förbjudet
enligt annan lagstiftning
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• förbränning av obehandlat virke
• förbränning av halm inom jordbruket
• förbränning i värmepanna, kamin eller annan eldstad av tidningspapper, wellpapp,
papp och liknande i mindre mängd.
Vid förbränning skall risken för olägenhet i omgivningen beaktas liksom bestämmelserna i
4 kap. landskapslagen (1977:37) om brand- och räddningsväsendet.

4. Avfallshantering inom fastighet
5§

En kompost får inte placeras närmare än tre (3) meter från tomtgränsen utan grannens
samtycke. En kompostbehållare kan dock utan grannens särskilda samtycke placeras i
ett utrymme, som i bygglov har utmärkts och reserverats för avfallshantering.

6§

Komposten skall anmälas till renhållningsmyndigheten och placeras så att kontroll av
kärl och funktion är möjlig. Komposten får inte förorsaka skada på hälsa, miljö eller
tilldraga skadedjur. I komposten får inte läggas sådant avfall som försvårar
kompostering eller användning av kompostprodukten.

7§

Bioavfall från hushåll får komposteras i en för ändamålet särskilt avsedd behållare. Vid
kompostering även under vinterhalvåret skall värmeisolerad kompostbehållare
användas.
Bioavfall som inte komposteras inom fastigheten skall separeras från övrigt avfall och
föras i slutna komposterbara påsar/behållare till kommunens återvinningscentral eller
annan godkänd mottagare.

8§

Bioavfall, som malts i en köksavfallskvarn, får inte avledas i allmänt avlopp.

9§

Trädgårdsavfall får komposteras utan särskild kompostbehållare. Inom områden med
tätbebyggelse rekommenderas dock kompostbehållare eller häck av bräder.

10§ Om flera bostäder/fastigheter önskar ordna gemensam kompostering av bioavfall skall
en person utses till ansvarig för anläggningen. Renhållningsmyndigheten skall meddelas
den ansvariges namn och kontaktuppgifter.
11§ Företag som planerar att påbörja kompostering av bioavfall, skall anmäla detta till
renhållningsmyndigheten, som vid behov meddelar kompletterande bestämmelser.
12§ Trädgårdsavfall och färdig kompost får grävas ner i mark. Nedgrävning av annat avfall
är förbjuden, om inte annat följer av lagstiftningen om animaliskt avfall samt att
tillstånd från veterinärmyndighet erhållits. I undantagsfall kan döda sällskapsdjur grävas
ner så att sanitär olägenhet inte förekommer.
13§ Slam från avloppsanläggning skall transporteras i tät behållare till det kommunala
avloppsreningsverket. Mindre mängder avvattnat slam från avloppsanläggning, t ex
minireningsverk, får komposteras i täta, slutna kompostbehållare. Komposteringen får
inte medföra skada på hälsa eller miljö.
14§ Obehandlat slam från bostadsfastigheternas slamavskiljare, septiktankar och slutna
tankar får inte spridas ut på åkrar eller något annat ställe i naturen.
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15§ Inom grundvattenområde får överskottsjord inte deponeras på plats där marksubstanser
tagits utan tillstånd av miljötillståndsmyndigheten.
5. Insamling av avfall
16§ Återvinningsbart avfall, främst förpackningsavfall, avlämnas vid kommunens
återvinningsstationer (9 st). Förpackningar som avlämnas skall vara rengjorda och torra.
17§ Samtliga förekommande avfallsfraktioner, utom slam och annat flytande avfall än
farligt avfall, avlämnas vid kommunens återvinningscentral.
18§ Skrymmande avfall som uttjänta vitvaror och andra skrymmande produkter skall
inlämnas vid kommunens återvinningscentral.
19§ Fastighetsägare kan teckna avtal direkt med kommunens avfallsentreprenör om
avhämtning och omhändertagande av restavfall samt bioavfall invid huvudväg eller
annan av entreprenören anvisad plats.
20§ Fastighetsinnehavare ansvarar för service, underhåll och rengöring av
insamlingsbehållare.
21§ Vid byggande och rivning skall avfall sorteras för återvinning, energiåtervinning eller
deponering. Byggavfall skall sorteras i nedanstående fraktioner:
1) Inert avfall för deponering
2) Obehandlat träavfall för energiåtervinning
3) Metallavfall
4) Brännbart restavfall
5) Överskottsjord (rena mark- och stensubstanser, rena muddermassor)
Byggavfall av typen fraktion 5) överskottsjord kan användas för utfyllnad vid
markarbeten i enlighet med landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och
muddermassor.
22§ Farligt avfall skall separeras i olika typer av farligt avfall samt separeras från annat
avfall. Farligt avfall skall förvaras i för ändamålet väl lämpade behållare och på ett
sådant sätt att fara för läckage till mark, vatten eller luft inte förekommer.
Farligt avfall skall inlämnas till kommunens återvinningscentral eller till miljöskåp vid
bensinstationen i Storby. Farligt avfall skall vara tydligt märkt med innehåll och
avlämnas så att avfallet inte förorsakar fara för miljön eller personal som hanterar
avfallet.
23§ Fett- och oljeavskiljare samt slamavskiljare skall tömmas vid behov, dock minst en gång per år. Vid
tömning skall fastighetsinnehavaren anteckna/föra bok över datum för tömning, transportör samt
mottagningsplats för avfallet. Uppgiften skall på begäran styrkas för tillsynsmyndighet.
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6. Transport av avfall
24§ Fastighetsägare kan teckna avtal direkt med kommunens avfallsentreprenör om
avhämtning och omhändertagande av restavfall samt bioavfall invid huvudväg eller
annan av entreprenören anvisad plats.
25§ Avfallsinnehavaren ansvarar för transport av grovavfall till kommunens
återvinningscentral avseende t ex uttjänta vitvaror, samt annat skrymmande avfall som
inte klassificeras som restavfall eller bioavfall och som transporteras av kommunens
entreprenör enligt avtal.
26§ Avfallsinnehavaren skall ombesörja transport av avfall till kommunens
återvinningscentral eller annan godkänd mottagare.
27§ Avfall får endast avlämnas vid kommunens återvinningscentral under
återvinningscentralens bemannade öppethållande, eller enligt annan överenskommelse
med kommunens renhållningsmyndighet.
28§ Vid avlämnande av avfall vid kommunens återvinningscentral eller
återvinningsstationer skall anslagna anvisningar följas liksom anvisningar av
tjänstgörande personal. Avfallet skall avlämnas på av personalen anvisad plats ifall
tveksamhet råder om avfallets sortering.
7. Övrigt
29§ Fastighetsägare ansvarar för att informera den som bor eller arbetar inom fastigheten om
avfallets sortering, insamling och transport.
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