
Bilaga 1 Sortering och lämning av avfall  

     

Anvisningar till hushåll och verksamheter för sortering och lämning av 

avfall m.m.   

  

Kommunen har ansvaret för att hushållsavfall inom kommunen återvinns eller 
bortskaffas och för detta betalar hushållen en renhållningsavgift som fastställs 
av kommunfullmäktige. Därför är tjänsterna som kommunen ansvarar för 
avgiftsfria för hushållen. 

För verksamheter utgår ingen renhållningsavgift. Tjänsterna som kommunen 
ansvarar för kan ofta erbjudas även verksamheter men då mot en avgift. 

I nedan lista har de vanligaste avfallstyperna tagits upp och beskriver 
avfallshanteringen och vad kommunen kan erbjuda för både hushållen och i 
vissa fall även för verksamheter. 
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Typ av avfall  
 

Utsortering   Emballering   Instruktion för hämtning/ 

lämning  

Textiler 

 

Exempelvis 

Brukade kläder 

Söndriga kläder 

Brukade lakan, handdukar 

mm 

 

Bör lämnas till insamling. 

Textilierna genomgår 

först en sortering inför 

försäljning för återbruk. 

Det utsorterade och det 

som inte blir sålt går till 

återvinning av textiler 

eller återbruk till fyllnad 

eller liknande. 

Ska lämnas väl 

förslutet i påsar i 

insamlingsboxarna. 

Allt som är gjort av textil 

kan lämnas in till vissa 

insamlingsföreningar. Allt 

förutom oljeskadade 

och/eller blöta textiler kan 

återbrukas eller återvinnas. 

Det finns insamlingsboxar 

på Ahla återvinningscentral 

och på de flesta 

återvinningsstationer. 

Användbara saker 

 

Exempelvis 

Leksaker 

Böcker  

Möbler 

Bör lämnas till insamling.   Det finns flera 

organisationer som tar emot 

saker för försäljning. Du 

kan även göra det själv via 

webbplatser och 

facebookgrupper. För mer 

information om 

kommunens organisationer 

https://www.laholm.se och 

sök ”återbruk”. 

 

Bygg- och rivningsavfall  

 

Exempelvis målat trä, 

badrumsporslin 

Detta avfall ska hanteras 

separat från 

hushållsavfall.  På 

återvinningscentralen ska 

avfallet sorteras  

och lämnas enligt 

instruktioner på plats. 

  Mindre mängder bygg- och 

rivningsavfall från 

reparationer i hushållet 

lämnas på Ahla 

återvinningscentral. Större 

mängder och 

verksamhetsavfall lämnas 

mot en avgift  på Ahla 

återvinningscentral. 

 

 

 
 

Läkemedel  

 

I enlighet med definitionen 

av läkemedel i förordningen 

(2009:1031) om 

producentansvar för 

läkemedel. 

Inte fastighetsnära 

insamling 
Ska lämnas i 

genomskinliga påsar 

eller påsar som 

tillhandahålls av 

apoteket.  

Lämnas till apotek.  

https://www.laholm.se/
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Typ av avfall  
 

Utsortering   Emballering   Instruktion för hämtning/ 

lämning  
 

Småelektronik och -

kemikalier som betecknas 

som farligt avfall 

 

Exempelvis  

Glödlampor  

Lågenergilampor  

Små batterier  

Sprayburkar  

Kemikalier i små 

förpackningar (nagellack)  

Elektronik (mobiler, klockor, 

mindre elverktyg)  

Mycket viktigt att 

separera från de 

fastighetsnära kärlens 

avfall. 

Ingen fastighetsnära 

insamling.  
  
 

Lämnas löst utan 

emballage. 

Kan lämnas i 

insamlingsskåp som finns 

på vissa matvarubutiker 

alternativt till Ahla 

återvinningscentral. 

Större elektriska och 

elektroniska produkter 

 

Exempelvis 

Kyl/frys 

Vitvaror 

Datorer 

Allt med sladd eller batteri 

 Lämnas löst utan 

emballage. 

Lämnas till Ahla 

återvinningscentral. 

Farligt avfall   

 

Exempelvis 

Färg, lackavfall, 

lösningsmedel,foto-

kemikalier, bekämpnings-

medel, frätande ämnen som 

kaustiksoda, svavelsyra, 

ammoniak, lut, 

avkalkningsmedel, 

kvicksilvertermometrar 

 

 

 

 

Mycket viktigt att 

separera från de 

fastighetsnära kärlens 

avfall.  

Ingen fastighetsnära 

insamling.  

 
 

Ska vara tydligt märkt 

med uppgift om 

innehåll. Olika typer 

av farligt avfall får inte 

blandas.  

Farligt avfall lämnas på 

Ahla återvinnings-central 

enligt anvisningar på plats.  
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Typ av avfall  
 

Utsortering   Emballering   Instruktion för hämtning/ 

lämning  

Latrin  

 

Med latrin avses i huvudsak 

avfall från torrklosett 

Ska avskiljas och hållas 

skilt från annat avfall.  

Ska samlas i tunna som 

ska vara väl försluten 

av avfallslämnaren så 

att avfallet inte kan 

spridas.  

Latrintunnor bort- 

transporteras  

från fastighet genom 

kommunens försorg.  

Latrintunnor ingår i 

abonnemanget och 

levereras av renhållaren. 

Slam och fosforfiltermaterial 

från små 

avloppsanläggningar  

Ska vara åtkomligt för 

tömning i den anläggning 

där det genereras.  

Filtermaterial från 

fosforfällor och andra 

jämförbara filter ska 

vara förpackat eller 

tillgängligt på ett 

sådant sätt att 

hämtning kan utföras 

av fordon utrustat med 

kran eller 

suganordning.   
  

Tömning sker med olika 

intervaller beroende på 

belastning och om det är wc 

eller endast BDT-vatten. 

Döda sällskapsdjur och vilda 

djur som hittats döda på 

fastigheten samt avfall från 

husbehovsjakt  

Endast mindre djur såsom 

fågel, katt, mindre hund, 

möss, råttor och ska vara 

väl emballerat. 

Ska förpackas väl 

innan det läggs i 

behållare för 

kärlavfall. Mindre 

sällskapsdjur 

(maxstorlek hund) kan 

även grävas ner på den 

egna fastigheten, 

förutsatt att graven är 

så djup att djur hindras 

från att gräva upp 

kroppen, att ingen 

misstanke om smitta 

föreligger samt att det 

kan ske utan risk för 

olägenhet för 

människors hälsa eller 

miljön. 

Alternativ 

För tillgång till 

djurkyrkogård kontakta 

kommunen på 0430-150 

00. 

För större djur kontakta 

veterinär eller länsstyrelsen 

för transport och/eller 

information om 

mottagningsanläggningar. 

Stickande och skärande 

avfall  

 

Exempelvis Kanyler 

Sprutor. 

Särskiljas från allt annat 

avfall 
Kanyler ska läggas i 

speciell behållare som 

tillhandahålls av 

apotek och lämnas till 

apotek som kommunen 

har avtal med.    

 Behållarna tillhandahålls 

av apotek. 
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Typ av avfall  
 

Utsortering   Emballering   Instruktion för hämtning/ 

lämning  

Matfetter och frityroljor  

 

För hushållen Exempelvis 

Oljerest från fritös, 

Överskott av smör/olja från 

stekpannan 

 

Från storkök och restaurang 

Exempelvis 

Överblivet fett från fritering, 

marinader, stekbord 

 
 

 Ska emballeras i en 

brännbar förpackning. 

För bästa hantering ska 

fettet lämnas emballerat i 

brännbar förpackning på 

Ahla återvinningscentral 

och på så sätt kan avfallet 

återvinnas. Alternativt 

ska förpackningen läggas 

i restavfallet i det 

fastighetsnära kärlet men 

hanteras med 

förbränning. Storkök och 

restauranger kan ha 

abonnemang på 

hämtning.  

Asbest 

 

Kan finnas i 

ytterväggplattor, isolerade 

rö.r 

Inte fastighetsnära 

insamling 
Ska vara väl 

emballerat med plast 

och förslutet med tejp. 

Lämnas till anvisad plats 

på Ahla 

återvinningscentral. 

Däck 

 

Med och utan fälg 

 Ska inte emballeras. Återlämnas till 

försäljningsstället eller 

lämnas på Ahla 

återvinningscentral. 

Bilar   Lämnas eller hämtas av 

auktoriserad 

bildemontering 

Isolering 

 

Exempelvis 

Mineralull 

glasfiberisolering 

 

Ingen fastighetsnära 

insamling. 

Ska inte emballeras. Mindre mängder bygg- 

och rivningsavfall från 

reparationer och 

underhåll i hushållet 

lämnas på Ahla 

återvinningscentral. 

Större mängder tas emot 

mot en avgift på Ahla 

återvinningscentral. 
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Typ av avfall  
 

Utsortering   Emballering   Instruktion för 

hämtning/ lämning  

Fyllnadsmassor 

 

Exempelvis 

Sten, grus, betong, klinkers, 

kakel, tegel 

Ingen fastighetsnära 

insamling. 

Ska inte emballeras. Mindre mängder från 

reparationer i hushållen 

lämnas gratis på Ahla 

återvinningscentral. 

Större mängder klassas 

som verksamhetsavfall 

och tas emot på Ahla 

återvinningscentral mot 

en avgift.  

Tryckimpregnerat trä 

 

Exempelvis 

Staket, slipers mm 

Ingen fastighetsnära 

insamling. 

Ska inte emballeras. Mindre mängder bygg- 

och rivningsavfall från 

reparationer och 

underhåll i hushållet 

lämnas på Ahla 

återvinningscentral. 

Större mängder tas emot 

mot en avgift  på Ahla 

återvinningscentral. 

Gips 

 

Exempelvis 

väggplattor 

Ingen fastighetsnära 

insamling. 

Ska inte emballeras. Mindre mängder bygg- 

och rivningsavfall från 

reparationer och 

underhåll i hushållet 

lämnas på Ahla 

återvinningscentral. 

Större mängder tas emot 

mot en avgift  på Ahla 

återvinningscentral. 

Trädgårdsavfall 

 

Avses i huvudsak växtavfall 

som uppkommer vid den 

normala skötseln av villa-, 

radhus- och fritidstomter.   

Ska sorteras ut och hållas 

skilt från annat 

grovavfall.  

Abonnemang med 

hämtning kan beställas. 

För alternativ med 

abonnemang med 

hämtning  
av trädgårdsavfall i 

kärl, ska avfallet 

läggas löst i kärlet och 

inte packas så hårt att 

tömningen försvåras. 

På återvinnings-

centralen ska avfallet 

lämnas enligt 

instruktioner på plats.   

Trädgårdsavfall från 

hushållen lämnas på Ahla 

återvinningscentral. All 

övrig transport av  

trädgårdsavfall från 

fastighet  

ska utföras genom 

kommunens försorg.  
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Typ av avfall  
 

Utsortering   Emballering   Instruktion för 

hämtning/ lämning  

Batterier som väger mer än 3 

kg 

 

Exempelvis 

Kasserade  

bilbatterier  

  Ställs upp på ett sätt 

som förhindrar att 

batterisyra/innehåll 

rinner ut.  

Lämnas till anvisad plats 

på Ahla 

återvinningscentral.  

Batterier som väger mindre 

än 3 kg 

 

Kasserade bärbara 

batterier. Om kasserade 

produkter innehåller lösa 

bärbara batterier ska dessa 

plockas ur. Är de bärbara 

batterierna inbyggda i 

produkten hanteras den som 

avfall från elutrustning 

Inte fastighetsnära 

insamling 

Läggs lösa till 

insamling. 

Kan lämnas i 

insamlingsskåp som finns 

på vissa matvarubutiker 

eller i batteriholkar/rör 

alternativt till Ahla 

återvinningscentral. 

Grovavfall   

 

Med grovavfall avses 

hushållsavfall som är så 

tungt eller skrymmande eller 

har andra egenskaper som 

gör att det inte är lämpligt 

att samla in i kärl.  

 

 

 

Exempelvis 

Kasserade möbler 

Cyklar 

Barnvagnar  
 

På återvinnings- centralen 

ska avfallet sorteras och 

lämnas enligt 

instruktioner på plats. 

 

Vid fastighetsnära 

insamling i Ert område 

ska grovavfallet vid 

hämtning vara sorterat i 

brännbart, metaller och 

deponirest.  

Grovavfallet ska vara 

löst vid lämning och 

hämtning.  

Grovavfall från hushållen 

kan lämnas på Ahla 

återvinnings- central. All 

övrig transport av 

grovavfall från fastighet 

ska utföras genom 

kommunens försorg.   
Hämtning från fastighet 

sker enligt fastställt 

schema. Vad som gäller 

för Ert område finns på 

kommunens hemsida 

eller ring insamlings-

entreprenör för 

information. 

Matavfall  

 

Exempelvis 

Frukt- och grönsaksrester 

Kaffesump 

Äggskal 

Kött- och fiskrester 
 

Fastighetsnära insamling. 

Hushållen ska sortera till 

anvisad plats i 

flerfackskärlet.  
 

Hushåll ska emballera 

i särskild papperspåse 

som tillhandahålls av 

renhållaren. Matavfall 

från storkök ska av 

avfallslämnaren för-

packas i särskild av 

kommunen godkänd 

papperspåse. 

Matavfall 

borttransporteras i 

enlighet med hämtnings- 

intervall som  

kommunen 

tillhandahåller.   
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Typ av avfall  
 

Utsortering   Emballering   Instruktion för 

hämtning/ lämning  

Förpackningar  

 

Plast 

Papper/Wellpapp 

Glas 

Metall  

Ska utsorteras från övrigt 

avfall  

Lämnas löst i de 

behållare/ kärl som 

tillhandahålls/anvisas. 

Förpackningarna kan 

med fördel plattas 

till/knycklas ihop till 

så lite volym som 

möjligt. 

För hushållen kan 

förpackningar lämnas i 

de fastighetsnära kärlen 

alternativt till 

återvinningsstationerna 

eller Ahla 

återvinningscentral. För 

verksamheter kan kärl för 

förpackningar beställas 

alternativ lämnas på Ahla 

återvinningscentral. För 

större 

förpackningsmaterial 

som inte får plats i 

insamlingsboxarna kan 

de mot avgift lämnas på 

Ahla återvinningscentral.  

 

Returpapper  

 

Exempelvis 

Tidningar 

Broschyrer  

Fastighetsnära insamling  Lämnas löst i de 

behållare/ kärl som 

tillhandahålls/anvisas. 

Förpackningarna kan 

med fördel plattas 

till/knycklas ihop till 

så lite volym som 

möjligt. 

För hushållen kan 

returpapper lämnas i de 

fastighetsnära kärlen 

alternativt till 

återvinningsstationerna 

eller Ahla 

återvinningscentral. För 

verksamheter kan kärl för 

returpapper beställas 

alternativ lämnas på Ahla 

återvinningscentral.  

 

Restavfall  

 

Det som inte kunnat sorteras 

ut enligt ovan och som är 

brännbart 
 

Fastighetsnära insamling. 

Hushållen ska sortera till 

anvisad plats i 

flerfackskärlet.  
 

Ska emballeras i 

brännbar påse och vara 

väl tillförsluten. 

Restavfall 

borttransporteras i 

enlighet med hämtnings- 

intervall som  

kommunen 

tillhandahåller.   


