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FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING SKELLEFTEÅ KOMMUN

Inledande bestämmelser

Bemyndigande
1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 74-75 §§ avfallsförordningen (2011:927) meddelar
kommunfullmäktige dessa föreskrifter för avfallshantering i Skellefteå kommun.

Definitioner

2 § Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter med de betydelser som anges här:
1. Med hushållsavfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken, det vill säga avfall som kommer från hushåll och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Detta avfall uppkommer som en direkt följd av att människor, oavsett ändamål
eller verksamhet, uppehåller sig i en lokal eller anläggning.
Punkt a–j definierar kategorier av hushållsavfall:
a. Med kärl- och säckavfall avses den del av hushållsavfallet, mat- och restavfall, som får läggas i kärl eller säck.
b. Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i och med livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker och liknande och som skulle kunna, eller har kunnat, användas som livsmedel och som utgör
hushållsavfall. Förutom detta ingår också skal, ben och liknande som visserligen inte är mat men ändå intimt förknippat
med mat. I begreppet matavfall som utgör hushållsavfall ingår också avfall som hälls ut i vasken i de fall detta samlas upp
i sluten tank. Butiksavfall av animaliskt ursprung utgör dock före detta livsmedel i enlighet med punkten (h) nedan.
c. Med farligt avfall avses ett ämne eller föremål som är avfall och som är markerat med stjärna (*) i bilaga 4 till avfallsförordningen (2011:927) eller som omfattas av föreskrifter som har meddelats med stöd av 12 § avfallsförordningen.
Sortering och lämning ska ske enligt bilaga 1.
d. Med konsumentelavfall avses detsamma som i 13 § förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning.
Till konsumentelavfall räknas uttjänta produkter som normalt har använts i hushållet.
e. Med grovavfall avses hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller har egenskaper som gör att det inte är
lämpligt att samla in i kärl eller säck.
f. Med trädgårdsavfall avses sådant biologiskt avfall som uppstår vid normalt nyttjande av trädgård vid bostadshus.
g. Med små avloppsanläggningar avses sluten tank, slamavskiljare, fosforfälla, minireningsverk och andra motsvarande
anläggningar som ger upphov till hushållsavfall.
h. Med före detta livsmedel avses butiksavfall av animaliskt ursprung enligt förordningarna 1069/2009/EG och
142/2011/EU.
i. Med restavfall avses sorterat brännbart avfall som kvarstår när matavfall, farligt avfall, förpackningar, returpapper, elavfall och annat avfall som omfattas av producentansvar, har sorterats ut från hushållets kärl- och säckavfall.
j. Med blandat avfall avses restavfall och matavfall blandat.
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2. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.
3. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet fastighetsinnehavare,
har rätt att bruka eller nyttja fastigheten.
4. Med avfallsansvarig nämnd avses kommunens tekniska nämnd.
5. Med tillsynsansvarig nämnd avses kommunens bygg- och miljönämnd.
6. Med behållare avses kärl, container, bottentömmande anordning, säck, latrin- behållare, fettavskiljare, små avloppsanläggningar eller annan anordning för uppsamling av hushållsavfall.
7. Med producentansvar menas att producenterna enligt 15 kap. 12-16 §§ miljöbalken har insamlingsansvar för produkterna som de sätter på marknaden. Avfall som omfattas av producentansvar
är förpackningar, tidningar, konsumentelprodukter, batterier, däck och läkemedel.
8. Med återvinningscentral (ÅVC) menas kommunens mottagningscentral för grovavfall från hushåll
och mindre verksamheter. Avfall som kan lämnas på återvinningscentralen är exempelvis metallavfall, trädgårdsavfall, farligt avfall, el-avfall och trasiga möbler.
9. Med dragväg menas avståndet mellan kärlet och hämtningsfordonets uppställningsplats. Det är
den väg som hämtningspersonalen drar eller skjuter kärlet.

För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa föreskrifter hänvisas till 15 kap.
miljöbalken och till avfallsförordningen.

Kommunens ansvar för avfallshantering,
tillsyn och information
3 § Den avfallsansvariga nämnden har verksamhetsansvar, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, för
hanteringen av hushållsavfall i kommunen, med särskilt ansvar för att hushållsavfall som utgörs av
farligt avfall samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning.
Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av dem som kommunen anlitar
för ändamålet, nedan kallad renhållaren.
4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter meddelade
med stöd av miljöbalken utförs av den tillsynsansvariga nämnden.
5 § Avfallsansvarig nämnd informerar hushållen om krav och hantering avseende förpackningar,
returpapper och konsumentelavfall i enlighet med gällande producentansvar.

Betalning och information
6 § Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som
utförs genom kommunens försorg och i enlighet med föreskrifter som kommunen har antagit med
stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken.
7 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldiga att i behövlig omfattning informera
den eller dem som bor på eller är verksamma inom fastigheten om gällande regler för avfallshantering.
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Sortering och överlämning
av hushållsavfall
Sortering av avfall
8 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare ska sortera ut avfallsslag i enlighet med bilaga 1 och hålla det skilt från
annat avfall.
9 § Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla åtskilda de avfallsfraktioner som enligt dessa
föreskrifter ska överlämnas till renhållaren för borttransport.
10 § Fastighetsinnehavaren och nyttjanderättshavaren ska sortera ut förpackningar och tidningar i det insamlingssystem
som tillhandahålls av producenterna eller kommunen.

Skyldigheter att överlämna hushållsavfall
11 § Hushållsavfall under kommunens ansvar ska lämnas till renhållaren om inte annat sägs i dessa föreskrifter.
Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår. Hämtningsintervall och storlek på behållare ska motsvara behovet av borttransport av hushållsavfall från fastigheten, se bilaga 2.
Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska upplysa kommunen om ändrade förhållanden av betydelse för avfallshanteringen för fastigheten.
12 § Hämtning av hushållsavfall sker normalt vid fastighetsgränsen, vid en plats som anvisas av avfallsansvarig nämnd, vid
en överenskommen plats eller lämnas enligt instruktioner i bilaga 1.
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Avfallshantering vid evenemang
13 § Arrangören är ansvarig för utsortering av de avfallsslag som nämns i bilaga 1 och omhändertas genom
kommunens försorg.

Emballering av hushållsavfall
14 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren och utrymmet
är avsedd. Närmare krav på emballering framgår av bilaga 1.
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Anläggande, underhåll och
skötsel av behållare och
annan utrustning
Anskaffande och ägande

15 § De behållare och annan utrustning som används i kommunen framgår av fastställd taxa.
16 § Kärl och latrinbehållare ägs av Samhällsbyggnad och tillhandahålls av renhållaren.
Bottentömmande anordning, sopsugsanläggning, små avloppsanläggningar, fettavskiljare och tank för matavfall anskaffas, installeras, ägs och underhålls av fastighetsinnehavaren.
Ägare av behållare ansvarar för märkning, reparation och, vid behov, utbyte av behållare. När renhållaren ska
utföra sådant underhåll ska behållaren vara tillgänglig. Märkning ska ske enligt anvisning från renhållaren.
Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar installation och underhåll av övriga inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshanteringen.

Anläggande

17 § Vid anläggande ska anvisningar i bilaga 3 beaktas.
18 § Vid installation av bottentömmande anordning ska anläggningen utformas så att hämtning med fordon
utrustat med kran kan utföras.
Anläggningar där hämtning av filtermaterial sker i filterkassett eller säck ska anläggas så att hämtning med
fordon utrustat med kran kan utföras.
Vid installation och anläggande av avfallsutrymme, små avloppsanläggningar, fettavskiljare, tank för matavfall,
bottentömmande anordning eller anläggning som kräver byte av filtermaterial ska hänsyn tas till vad som
utgör en god arbetsmiljö vid hämtning av avfall från anläggningen.

Rengöring och tillsyn

19 § Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av anläggning samt behållare. Anläggningar
och behållare ska ges regelbunden service för att förebygga störningar i anordningens funktion, som kan ge
otillåtet utsläpp i miljö eller avloppsledningsnät, samt olägenhet såsom buller, lukt, och dylikt.
Såväl behållare som inom fastigheten förekommande anläggningar, anordningar och utrymmen för avfallshantering ska skötas så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och risken för olycksfall minimeras.
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Förutsättningar för
hämtning
Åtgärder inför hämtning av avfall som lämnas i kärl, säck och latrinbehållare
20 § Vid hämtning av avfall som lämnas i kärl, säck och latrinbehållare ska anvisningar i bilaga 1 och 3 beaktas.
Kärl, säck och latrinbehållare får inte fyllas mer än att de kan stängas. De får inte heller vara så tunga att det blir uppenbara svårigheter att flytta dem eller att arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses. Vid hämtningstillfället ska de vara fria från
snö och is.
Kärl, säck och latrinbehållare ska vara uppställda så att hantering med den utrustning som används i kommunens
insamlingssystem kan ske och att hämtning underlättas.
Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, portkoder och dylikt ska
tillhandahållas till renhållaren. Ändringar ska omedelbart meddelas till renhållaren.

Åtgärder inför hämtning av avfall från anläggningar
21 § Vid hämtning av avfall från anläggningar ska anvisningar i bilaga 3 för transportvägar samt ny- och ombyggnad av
avfallsutrymmen beaktas.
Det åligger fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren att inför hämtningstillfället placera storsäck, filterkasett
eller annan flyttbar behållare som ska tömmas med fordon utrustat med kran, inom längsta tillåtna avstånd enligt
bilaga 3.
Anläggningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt och försedd med de säkerhetsanordningar som behövs med
hänsyn till anläggningens beskaffenhet och belägenhet.
Inför tömning ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren förbereda anläggningen så att tömning kan ske
med det fordon som används och vidta erforderliga åtgärder för att skydda sin anläggning från skador vid tömning.
Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen på fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, portkoder, inklusive nyckel
eller kod för att öppna vägbom, och dylikt ska tillhandahållas till renhållaren. Ändringar ska omedelbart meddelas till
renhållaren.
Tydliga instruktioner som behövs i samband med hämtning ska tillhandahållas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren i god tid innan tömning. När anläggningen är belägen utanför fastigheten ska den vara markerad med
skylt som anger till vilken fastighet anläggningen tillhör.
Renhållaren har rätt att lämna kvar vattenfasen i slamavskiljare efter verkställd slamtömning.
22 § Efter anslutning till kommunalt avloppsnät eller annan godkänd avloppsanläggning, som innebär att befintlig anläggning tas ur bruk, ska fastighetsinnehavaren beställa sluttömning.

8

Hämtnings- och transportvägar
23 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till den uppställningsplats som används vid hämtning, hålls i farbart
skick för de hämtningsfordon som normalt används i hämtningsområdet. Krav på hämtnings- och transportvägar framgår av
bilaga 3.
Det är alltid renhållaren som avgör vägens farbarhet.
Enskild väg som nyttjas vid hämtning av hushållsavfall ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar vid
varje hämtningstillfälle, för de hämtningsfordon som normalt används i hämtningsområdet.
Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren lämna avfallet på plats som anvisas eller
överenskommes med renhållaren enligt 12 §. Vägens farbarhet avgörs av renhållaren.
Fastighetsinnehavaren ska se till att den väg som kärlet behöver dras av renhållaren hålls i sådant skick att kärl utan svårighet kan
förflyttas. Dragvägen ska inför hämtning hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri.

Hämtningsområde och hämtningsintervall
24 § Kommunen utgör ett hämtningsområde.
25 § Ordinarie hämtning av hushållsavfall sker med de intervall som framgår av bilaga 2. Vid dåliga väderleksförhållanden, fordonshaveri eller sjukdom hos personalen kan hämtningen avbrytas för att återupptas vid ett senare tillfälle.

Åtgärder om föreskrift inte följs
26 § Renhållaren har rätt att inte utföra ordinarie hämtning om dessa föreskrifter inte följs.
Avfallet ska efter rättelseåtgärder från fastighetsinnehavaren hämtas antingen vid nästa ordinarie hämtningstillfälle eller efter
beställning av extra hämtning mot avgift enligt fastställd taxa.
27 § Avfallsansvarig nämnd har rätt att ändra avfallsabonnemang om matavfall, vid upprepade tillfällen, sorteras som restavfall
eller inte uppfyller kriterier för separat biologisk behandling.
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Särskilt om hushållsavfall
från verksamheter
Hantering av hushållsavfall
28 § Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från verksamheter ska hållas skilt från annat avfall än hushållsavfall. För
hushållsavfall från verksamheter gäller dessa föreskrifter.
Sortering och lämning ska ske enligt bilaga 1. Hämtningsintervall i kommunens försorg sker i enlighet med bilaga 2.
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Annat avfall än hushållsavfall från verksamheter
Uppgiftsskyldighet
29 § Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom kommunens geografiska område som ger upphov till annat
avfall än hushållsavfall ska lämna de uppgifter om arten, sammansättningen, mängden och hanteringen av avfallet som
behövs. Uppgifterna ska efter begäran lämnas som underlag för kommunens renhållningsordning.

Enligt 24 § avfallsförordningen ska den som är innehavare av en hamn lämna uppgift om behovet av avfallshantering
enligt 23 § avfallsförordningen till kommunen. Uppgifterna ska lämnas till kommunens avfallsansvariga nämnd.
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Undantag
Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden
30 § Anmälan om kompostering eller anmälan/ansökan om annat omhändertagande av hushållsavfall på den egna fastigheten och andra undantag från avfallsföreskrifterna handläggs av ansvarig nämnd enligt vad som anges nedan.

Anmälan och ansökan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som avses omhändertas samt en redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet ska ske så att eventuell påverkan på människors hälsa och miljön kan bedömas.
Av ansökan eller anmälan ska framgå den tidsperiod som avses och uppgifter om de beräknade avfallsmängderna.
Ansökan enligt bestämmelserna i 36, 37 och 39 §§ ska ske senast en månad före den avsedda uppehållsperioden.
Beviljade undantag upphör att gälla vid ägarbyte på fastigheten eller om förutsättningarna för undantaget förändras.
För att handlägga ansökningar och anmälningar kan beslutande nämnd ta ut en handläggningsavgift enligt fastställd taxa.
Grundavgiften ska alltid betalas.
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Kompostering, annan återvinning eller bortskaffande
av visst hushållsavfall
31 § Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som anges i 32-34 §§ och under förutsättning
att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön.
32 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan.
Torrt trädgårdsavfall som inte kan nyttjas för kompostering får eldas endast om det kan ske utan att olägenhet uppstår, att brandriskvarning har beaktats och att det inte strider mot andra föreskrifter eller beslut.
Förbud mot eldning till skydd för människors hälsa och miljön meddelade med stöd av 40 § förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, utfärdade med stöd av förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor
eller annan författning, måste beaktas.
33 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera matavfall och liknande avfall från
fastigheten på sin fastighet, ska anmäla detta till tillsynsansvarig nämnd.
Kompostering av matavfall och liknande avfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäker behållare och på sådant
sätt att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår. Fastigheten ska ge utrymme för användning av den
erhållna kompostjorden.
34 § Kompostering av latrin på fastigheten kan efter ansökan till tillsynsansvarig nämnd ske på fastigheten i så kallad
förmultningsanläggning eller liknande anläggning för användning av näringsämnen. Ansökan om omhändertagande
av latrin genom egen anläggning ska innehålla en komplett beskrivning av anläggningen.
Lokalt omhändertagande av latrin från flerbostadshus, skolor, institutioner etc. kräver särskilt tillstånd av tillsynsansvarig nämnd.
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Utsträckt hämtningsintervall
35 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som komposterar allt matavfall från hushållsavfallet på den egna
fastigheten kan efter ansökan till tillsynsansvarig nämnd medges att restavfallet hämtas en gång per kvartal under förutsättning att olägenheter för människors hälsa och miljön inte uppstår.
Medgivande om utsträckt hämtningsintervall kan återkallas om kommunen konstaterar att matavfall, trots uppgifter om
kompostering, lämnas i behållaren för restavfall.
36 § För små avloppsanläggningar kan fastighetsinnehavare eller den nyttjanderättshavare som äger anläggningen, efter
ansökan till tillsynsansvarig nämnd medges utsträckt hämtningsintervall för avfall från anläggningen.
Förlängt intervall kan medges under förutsättning att uppgifter om anläggningens belastning och beskaffenhet tillåter
hämtning med utsträckt intervall, utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön.
Medgivandet gäller i högst fem år. Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov.
Medgivande om utsträckt hämtningsintervall kan återkallas om kommunen konstaterar att förutsättningarna för sådant
inte är uppfyllda.
37 § För fettavskiljare kan fastighetsinnehavare, eller den nyttjanderättshavare som äger anläggningen, efter ansökan till
avfallsansvarig nämnd, medges dispens som innebär utsträckt hämtningsintervall. Fastighetsinnehavare, eller den nyttjanderättshavare som äger anläggningen, har alltid det yttersta ansvaret att anläggningens funktion är säkerställd.

Gemensamma avfallsbehållare
38 § Två eller tre fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare, som är gränsgrannar eller grannar med mellanliggande
väg, kan efter ansökan till avfallsansvarig nämnd medges rätt att använda gemensam avfallsbehållare. En av fastighetsinnehavarna ska förbinda sig att ansvara för uppställningsplats. Förutsättningen för gemensam avfallsbehållare är att
bestämmelserna i dessa föreskrifter följs.
Vid ägarbyte faller överenskommelsen och en ny ansökan måste göras. Medgivande om gemensam avfallsbehållare kan
återkallas om kommunen konstaterar att förutsättningar för medgivandet inte längre är uppfyllda.
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Uppehåll i hämtning
39 § Följande gäller vid uppehåll i hämtning av hushållsavfall:
1. Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall vid från permanentbostad kan, efter ansökan till avfallsansvarig nämnd, medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid
om minst fyra månader. Medgivandet gäller i högst ett år, därefter måste en ny ansökan lämnas in.
2. Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall vid från fritidshus kan, efter ansökan till avfallsansvarig nämnd, medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att nyttjas under hela hämtningsperioden. Medgivandet gäller i ett, två eller tre år, därefter måste en ny ansökan lämnas in.
3. Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som inte kommer att nyttja fritidshus under hela hämtningssäsongen
kan, efter ansökan till avfallsansvarig nämnd, medges inställd hämtning av avfall från fastighetens avloppsanläggning. Medgivandet gäller i ett, två eller tre år, därefter måste en ny ansökan lämnas in.

Eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att överlämna
hushållsavfall till kommunen
40 § Kommunen får, efter ansökan till den tillsynsansvariga nämnden, om det finns särskilda skäl, medge dispens för fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare från förbudet i 15 kap. 24 § 1 st. miljöbalken om den som ska hantera avfallet
med stöd av dispensen kan göra det på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. Beviljad dispens gäller i högst fem år.
Grundavgiften ska alltid betalas.

Ikraftträdande
Dessa föreskrifter träder i kraft 2019-01-01, och ersätter då tidigare lokala föreskrifter om
avfallshantering för Skellefteå kommun.
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Bilaga 1.
Sortering och lämning av avfall
Sortering och lämning av avfall från hushåll
Avfallsslag

Krav på utsortering

Krav på emballering,
förvaring m.m

Instruktion för
hämtning/ lämning

Matavfall

Ska sorteras ut och hållas skilt
från annat avfall.

Läggs i biologisk nedbrytbar
påse som tillhandahålls eller
är godkänd av renhållaren.

Matavfall borttransporteras
från fastigheten i enlighet
med hämtningsintervall som
kommunen tillhanda-håller.

Ska sorteras ut och hållas skilt
från annat avfall.

Läggs i påse eller paket och
lämnas i behållare. Avfallet ska
vara väl emballerat så att det
inte sprids eller så att skada,
arbetsmiljöproblem och andra
besvär inte uppkommer. Kärloch säckavfall får inte lämnas
på ÅVC.

Restavfall borttransporteras
från fastigheten i enlighet
med hämtnings-intervall som
kommunen tillhandahåller.
Extra hämtning kan beställas
enligt fastställd taxa.

Ska sorteras ut och hållas skilt
från annat avfall.

Ska förvaras i behållare med
tätslutande lock. Max en liter
flytande emballerat avfall får
läggas i behållare för restavfall, om det kan ske utan att
emballaget går sönder.

Större mängder än en liter
fett eller olja lämnas på ÅVC.
Hämtning kanbeställas enligt
fastställd taxa. Fett och olja får
inte hällas i avlopp.

Olika typer av farligt avfall får
inte blandas eller slängas i
behållare för hushållsavfall.

Emballaget ska vara tydligt märkt med uppgift om
innehåll. Om möjligt använd
originalförpackningen. Förvaras så att risk för spridning till
omgivningen inte sker.

Farligt avfall lämnas på ÅVC.
Hämtning av farligt avfall från
fastighet kan beställas enligt
fastställd taxa.

Kasserade bilbatterier

Enligt förordning (2008:834)
om producentansvar för
batterier.

Ställs upp på ett sätt som
förhindrar att batterisyra eller
innehåll rinner ut.

Lämnas till producenternas
eller kommunens insamlingssystem.

Kasserade bärbara batterier

Enligt förordning (2008:834)
om producentansvar för batterier

Förvaras så att risk för spridLämnas till producenternas
ning till omgivningen inte sker. eller kommunens insamlingsPluspoler ska vara tejpade för system.
att förhindra olyckor.

Enligt förordningen
(2009:1031) om producentansvar för läkemedel

Ska lämnas i behållare/påse
som tillhandahålls av apoteket.

Exempelvis matrester, kaffesump och fruktskal. Små
mängder fallfrukt och snittblommor är trädgårdsavfall
som får lämnas i matavfallet.

Restavfall
Avfall som kvarstår när matavfall, farligt avfall, förpackningar, returpapper, el-avfall
och annat avfall som omfattas av producentansvar, har
sorterats ut från hushållets
kärl- och säckavfall.
Flytande matfetter och
oljor.
Stelnat fett kan sorteras som
matavfall. Se punkt ovan.

Farligt avfall
Exempelvis rester av olja eller
färg, lösningsmedel, sprayburkar och produkter som
innehåller kvicksilver.

Exempelvis småbatterier,
knappcellsbatterier, mobilbatterier.
Läkemedel
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Lämnas på apotek som kommunen har avtal med.

Avfallsslag

Krav på utsortering

Krav på emballering,
förvaring m.m

Instruktion för
hämtning/ lämning

Stickande och skärande
avfall

Enligt socialstyrelsens författningssamling (SOSFS 2005:26)
för smittförande/ skärande/
stickande avfall.

Läggs i speciell behållare som
tillhandahålls av apotek.

Lämnas på apotek som kommunen har avtal med.

Enligt förordningen
(2014:1075) om producentansvar för elutrustning.

Förvaras så att risk för spridning till omgivningen inte sker

Lämnas till kommunens eller
producenternas insamlingssystem för konsument-elavfall.

Exempelvis kanyler eller
sprutor
Konsumentelavfall
Exempelvis trasig dator,
mobiltelefonladdare och kaffebryggare.

Grovavfall

Skrymmande konsumentelavfall ska sorteras ut
och hållas skiljt från annat
grovavfall. Smått el-avfall ska
sorteras ut och hållas skilt
från kärl- och säckavfall.

Hämtning från fastighet kan
beställas enligt fastställd taxa.

Grovfall som utgör hushållsavfall behöver på grund av
avfallets egenskaper hanteras
separat från annat hushållsavfall.

Grovavfall från hushåll för
separat borttransport av renhållaren ska i den mån det är
möjligt, buntas eller förpackas
i lämpligt emballage. Grovavfallet ska förses med märkning som klargör att det är
fråga om grovavfall.

Grovavfall från hushållen
lämnas på ÅVC där avfallet
ska sorteras och lämnas enligt
instruktioner på plats. All övrig
transport av grovavfall från
fastighet ska utföras genom
kommunens försorg. Hämtning från fastighet kan beställas separat enligt fastställd
taxa.

Ska sorteras ut och hållas skilt
från annat hushållsavfall.

Avfallet ska vara buntat eller packat i papperspåse.
Säck, snöre eller annat som
används vid emballering ska
kunna brytas ned vid kompostering.

På ÅVC ska avfallet lämnas enligt instruktioner på plats. All
övrig transport av trädgårdsavfall från fastighet ska utföras
genom kommunens försorg.
Hämtning från fastighet kan
beställas separat enligt fastställd taxa.

Aska

Ska sorteras ut och hållas skilt
från annat hushållsavfall.

Aska lämnas utan emballage.
Glödande avfall får inte lämnas till kommunens avfallshantering.

Aska lämnas enligt instruktion
på ÅVC.

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.

Slam och fosforfilter borttransporteras från fastigheten
i enlighet med hämtningsintervall som kommunen
tillhandahåller.

Latrin

Ska hållas skiljt från annat
avfall.

Ska samlas i behållare som tillhandahålls av renhållaren och
vara väl försluten så att avfallet inte kan spridas. Behållaren ska vara ren utvändigt och
väga max 15 kg.

Hämtning av latrin utförs
enligt fastställd taxa i erhållna
behållare med etikett vid ordinarie hämtningsställe. Latrinbehållare får aldrig placeras i
kärl för mat- eller restavfall.

Exempelvis trasiga möbler,
cyklar, barnvagnar, stora leksaker och julgranar.

Trädgårdsavfall
Exempelvis fallfrukt, löv, gräs,
kvistar och grenar.
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Avfallsslag

Krav på utsortering

Krav på emballering,
förvaring m.m

Instruktion för
hämtning/ lämning

Förpackningar

Enligt förordning (2014:1073)
om producentansvar för förpackningar.

Ska lämnas löst för att underlätta återvinning.

Lämnas till producenternas
eller kommunens insamlingssystem.

Returpapper

Enligt förordning (2014:1074)
om producentansvar för
returpapper

Ska lämnas löst för att underlätta återvinning.

Lämnas till producenternas
eller kommunens insamlingssystem.

Textilier

Ska sorteras ut och hållas skilt
från annat avfall.

Läggs i lämpligt emballage.

Lämnas till insamlings system
för textilavfall som finns
på ÅVC och andra utvalda
platser.

Ska hållas skiljt från annat
avfall.

Ska förpackas väl i dubbla
plastsäckar.

Kan lämnas i behållare för
blandat avfall eller restavfall om det inte finns någon
misstanke om smitta. Mindre
sällskapsdjur 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.

Exempelvis kläder, hemtextilier och hela skor
Avlidet sällskapsdjur samt
avfall från hus-behovsjakt,
högst 50 kilogram per hämtningstillfälle.

Mindre sällskapsdjur kan även
tas omhand av verksamheter
som har tillstånd genom t.ex.
kremering eller djurkyrkogårdar.
Större djur samt avfall från
husbehovsjakt, över 50 kilogram per hämtningstillfälle.

Asbest

Kontakta veterinär. Gällande
föreskrifter från Jordbruksverket ska beaktas. För nedgrävning av häst ska till-synsansvarig nämnd kontaktas.
Ska sorteras ut och hållas skilt
från annat avfall.

Förpackas väl i kraftig plast
(minst 0.2 mm). Asbest som
är emballerat i sopsäckar tas
inte emot.

Sortering och lämning av avfall från verksamheter
Annat avfall än hushållsavfall, 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, alternativt egen
borttransport om typen och mängden avfall medger detta.

18

Lämnas i behållare på Degermyrans ÅVC.

Bilaga 2.
Hämtningsintervall
1. Kärl- och säckavfall ska kvällen innan tömning placeras på hämtningsplats enligt 12 §, om inte annat meddelas av
renhållaren.
Hämtning av kärl- och säckavfall sker enligt följande intervall:
a. Från en- eller tvåbostadshus för permanentboende sker hämtning av kärl- och säckavfall normalt en gång varannan
vecka enligt abonnemang i fastställd taxa.
b. Från flerbostadshus och verksamheter sker hämtning av kärl- och säckavfall normalt en gång varannan vecka enligt
abonnemang i fastställd taxa. Renhållaren tillhandahåller även hämtning av:
•

Matavfall en och två gånger per vecka.

•

Restavfall en, två och tre gånger per vecka.

•

Blandat avfall en, två, tre och fem gånger per vecka.

c. Från fritidshus sker hämtning av kärl- och säckavfall normalt en gång varannan vecka enligt abonnemang i fastställd
taxa. Abonnemangen gäller för halv- eller helårsperiod. För fritidshus som uppförts på öar får avfallet lämnas vid närmaste
gemensamma uppsamlingsplats på fastlandet.

2. Tömning av små avloppsanläggningar sker enligt följande intervall:
a. För permanentbostäder med egen slamavskiljare sker tömning en gång per år.
b. För fritidshus med egen slamavskiljare sker tömning vartannat år.
c. För fritidshus med egen slamavskiljare som har en våtvolym på minst 2 kubikmeter sker tömning vart fjärde år.
d. Fosforfällor och minireningsverk ska tömmas i enlighet med det tillstånd som getts av tillsynsansvarig nämnd för enskilda
avloppsanläggningar och ska följa leverantörens anvisningar. I annat fall sker tömning minst en gång per år för enskilda
avloppsanläggningar och vartannat år för fosforfällor eller med tätare intervall som avfallsansvarig nämnd fastställer.
e. För tömning av slutna tankar samt brunnar för bad-, disk- och tvättvatten sker tömning efter beställning hos Samhällsbyggnad.
Extra tömningar utöver punkt a-d ovan utförs efter beställning hos Samhällsbyggnad.

3. Fettavskiljare töms minst två gånger per år eller efter vad som krävs för att säkerställa anläggningens funktion.
4. För matavfall i sluten tank sker tömning efter beställning hos Samhällsbyggnad.
5. Hämtning av grovavfall vid fastighetsgräns sker en gång per år.
6. Latrinbehållare tillhandahålls och hämtas av renhållaren enligt fastställd taxa.
7. Särskild hämtning kan beställas av nedanstående hushållsavfall:
a. Avfall från elektriska och elektroniska produkter
b. Övrigt farligt avfall
c. Trädgårdsavfall
d. Övrigt grovavfall
e. Matfetter och frityroljor
f. Latrinbehållare
Förutsättningar för hämtning efter beställning regleras närmare i fastställd taxa för Skellefteå kommun.
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Bilaga 3.
Anvisningar för transportvägar
samt ny- och ombyggnad av
avfallsutrymmen
Transportvägar
Inför hämtning ska transportvägen ha fri sikt, hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri. Transportvägen för hämtningsfordon ska vara minst 3,5 m bred, ha en fri höjd på 4,5 m samt bärighet för fordon som väger 25 ton. Det ska finnas en vändradie
på minst 9 m eller en trevägskorsning som möjliggör en t-vändning.
Backande hämtningsfordon får inte förekomma annat än i undantagsfall och aldrig på gång- och cykelvägar, i bilfria områden, intill
lekplatser, bostadsentréer, skolor, förskolor eller områden där äldre och personer med funktionsnedsättning ofta vistas. Kostnad
för backning kan tillkomma enligt fastställd taxa.
Kärl ska placeras och vändas så att de kan hämtas med sidlastande bil där sådan används och baklastande bil där sådan används.
Latrinbehållare ska förslutas och rengöras på utsidan innan hämtning sker.
1m

3,5 m

1m

21,5 m

Trottoar

Minst 4,7 m

15 m

3,5 m

5,5 m

Gångtransporter

För avfallskärl ska transportvägen vara minst 1,2 meter bred och om den ändrar riktning ska bredden minst vara 1,5 meter. Vintertid ska transportvägen skottas och hållas halkfri. Hela transportvägen ska vara lättframkomlig. Kärlet ska placeras med draghandtaget så att hämtningspersonal inte behöver vända på det för att kunna flytta det. Kostnad för dragavstånd kan tillkomma
enligt fastställd taxa. Renhållaren avgör om dragvägen är acceptabel eller inte.

Små avloppsanläggningar, fettavskiljare eller tank för matavfall
Vid tömning av små avloppsanläggningar, fettavskiljare eller tank för matavfall ska inte avstånd mellan uppställningsplats för
slambil och anslutningspunkt för tömning överstiga 10 meter, såvida inte särskilda skäl föreligger. Avståndet ska vara utan skarp
lutning. Höjdskillnaden mellan fordonets uppställningsplats och botten på anläggningen ska vara mindre än 7 meter, om inte
särskilda skäl föreligger.
Små avloppsanläggningar, fettavskiljare och tank för matavfall ska vara lätt tillgängliga för tömning. Det får inte finnas hinder i form
av staket, murar, häckar eller dylikt mellan slambilens uppställningsplats och anläggningen.
Lock eller manlucka som öppnas manuellt får inte vara övertäckt eller fastfruset när tömning ska ske. Lock eller manlucka får väga
högst 15 kg, om inte särskilda skäl föreligger. Om brunnen eller tanken öppnas genom att locket kan dras åt sidan får locket väga
högst 35 kg, om inte särskilda skäl föreligger.
Filtermaterial i lösvikt ska vara sugbart, i förekommande fall efter vattentillförsel. Efter hämtning av uttjänt filtermaterial från fosforfällor ska nytt filtermaterial tillföras anläggningen genom fastighetsinnehavarens eller nyttjanderättshavarens försorg.
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Små avloppsanläggningar, fettavskiljare eller tank för matavfall
Vid tömning av små avloppsanläggningar, fettavskiljare eller tank för matavfall ska inte avstånd mellan uppställningsplats för
slambil och anslutningspunkt för tömning överstiga 10 meter, såvida inte särskilda skäl föreligger. Avståndet ska vara utan skarp
lutning. Höjdskillnaden mellan fordonets uppställningsplats och botten på anläggningen ska vara mindre än 7 meter, om inte
särskilda skäl föreligger.
Små avloppsanläggningar, fettavskiljare och tank för matavfall ska vara lätt tillgängliga för tömning. Det får inte finnas hinder i form
av staket, murar, häckar eller dylikt mellan slambilens uppställningsplats och anläggningen.
Lock eller manlucka som öppnas manuellt får inte vara övertäckt eller fastfruset när tömning ska ske. Lock eller manlucka får väga
högst 15 kg, om inte särskilda skäl föreligger. Om brunnen eller tanken öppnas genom att locket kan dras åt sidan får locket väga
högst 35 kg, om inte särskilda skäl föreligger.
Filtermaterial i lösvikt ska vara sugbart, i förekommande fall efter vattentillförsel. Efter hämtning av uttjänt filtermaterial från fosforfällor ska nytt filtermaterial tillföras anläggningen genom fastighetsinnehavarens eller nyttjanderättshavarens försorg.

Kranfordon
Vid tömning med fordon utrustat med
kran får avståndet mellan kranfordonets
uppställningsplats och anläggning inte
överskrida 5 meter vid en maximal lastvikt på 2 000 kg, om inte särskilda skäl
föreligger. Lyft får ske över staket, buskar
och liknande men inte över vägar, gångoch cykelbanor samt parkeringsplatser.

5m

(ma

x6

m)

2,5

m

5,5

m

2m
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Ny- och ombyggnad av avfallsutrymmen
Storlek
Hur stort avfallsutrymmet ska vara beror på antalet hushåll, vilken insamlingsteknik som används, hur ofta hämtning sker, om det
förekommer källsortering och eventuell förvaring av grovavfall.
Placering
Avfallsutrymmen får inte placeras så att avfall transporteras genom utrymmen där personer vistas mer än tillfälligt, och inte i
utrymmen där livsmedel förvaras. De får inte heller placeras så att illaluktande avfall transporteras genom allmänna utrymmen i
direkt anslutning till bostäder eller arbetslokaler. Avfallsutrymmet ska placeras på markplan och med en egen entré nära uppställningsplatsen för hämtningsfordon.
Belysning
Bra belysning ska finnas, både i och utanför avfallsutrymmet. Vid belysning med rörelsevakt är det viktigt att den tänds direkt när
dörren öppnas och att den hålls tänd hela tiden när hämtningsarbetet pågår.
Dörrar
Dörren ska ha ett lås som kan öppnas utan nyckel från insidan. Om det finns en transportväg ska samma nyckel kunna användas
till transportvägen som till avfallsutrymmet. Nyckel till avfallsutrymmet får inte passa till andra utrymmen i byggnaden. Kodlås går
bra att använda. Om avfallsutrymmen har dubbeldörrar ska den ena dörren invändigt förses med handtag som gör dörren helt
öppningsbar. Dörrarna och dörrbladen i både avfallsutrymmet och till transportvägen ska ha en anordning som gör att de går lätt
att ställa upp, t.ex. dörrstopp. Dörröppningen ska inte ha någon tröskel.
Golv och ramper
Golven i avfallsutrymmet ska vara halkfria och lätt att rengöra. Kravet på att de ska vara halkfria går före kravet på att de ska vara
lätta att rengöra. Det ska inte finnas trösklar där behållare ska transporteras.
Eventuella ramper ska utformas med lutning på max 1:10 och ramplängden får inte vara längre än 7 meter utan vilplan. Vilplanets
längd ska vara minst 1,5 meter. Det ska inte finnas någon nivåskillnad mellan containerhusgolv och lastplatta utanför.
Tillgänglighet för rörelsehindrade
Alla utrymmen och anordningar som är gemensamma för boende ska utformas så att de är tillgängliga för rörelsehindrade personer.
Brandskydd
Det är mycket viktigt att tänka på brandskyddet vid utformning och planering av avfallsutrymmen och vid placering av behållare
utomhus. Rum för avfall ska utformas som egen brandcell med samma brandklass som byggnaden i övrigt. Automatiskt brandlarm eller sprinklersystem är bra. Pulversläckare bör placeras innanför dörren. Fristående avfallsutrymmen som ligger nära andra
byggnader ska ha skydd mot brandspridning.
Hygien
Avfallsutrymmen ska utformas så att det finns möjlighet att hålla rent. Råttor och andra skadedjur ska hindras att komma in i
utrymmet. Vid yrkesmässig hantering av livsmedel rekommenderas kylda soprum. Kontakta bygg- och miljönämnden för information.
Ventilation
Flödet av frånluft bör vara minst 5 liter per sekund och kvadratmeter golvyta. Avfallsutrymmen ska inte byggas i närheten av friskluftsintag, bostadsfönster, balkonger eller uteplatser. Lämpligt minimiavstånd är 8 meter.
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Måttangivelser
Nedan angivna mått är minikraven.
Mått för lastningsplatser utomhus:
Kärlhämtning

Containerhämtning

Bredd

4,6 m

4,6 m

Längd

18 m

18 m

Fri höjd

4,5 m

4,1 m. 6,1 m vid lastning.

Typ av dörr

Fri bredd

Fri höjd

Kärlhämtning

1m

2m

Containerhämtning

2,4 m

2,1 m

Grovafallshämtning

1,2 m

2m

Mått för dörrar/portar:

Mått för avfallsutrymme med kärl:
Fri gång mellan kärl

1,5 m

Fri invändig bredd vid avlånga kärl, placerade med den långa sidan mot väggen

3,3 m

Fri invändig bredd vid avlånga kärl, placerade med en kortsida mot väggen

4,1 m

Fri takhöjd

2,1 m

Mått för containerutrymme
Fri bredd

3,6 m

Fri längd

5m

Mått mellan container och vägg

0,6 m

Fri takhöjd

2,4 m

Mått för avfallsutrymme för grovavfall
Fri takhöjd

2,1 m

Dörren ska ha:
• Skyddsplåt på insidan
• vred på insidan med
skydd/kåpa
• Automatisk dörröppnare
• Uppställningsanordning

Gärna stora
fönster

Minst 1,2 m
Avbärarlist
0,95–1,25 meter
från golvet
Minst 1,5 m

Plats för fler
kärl i framtiden
Avståndet mellan
varje kärl minst 6 cm
på vardera sida

Minst 2,1 m
Vattenslang & golvbrunn för rengörning
av kärl och golv

23

Skellefteå kommun, Vatten och avfall
www.skelleftea.se/avfall
Kundtjänst 0910- 73 50 00
epost: kundtjanst@skelleftea.se

Renhållningsordningen beskriver hur avfallshanteringen inom kommunen ska gå till. Den
antas av kommunfullmäktige och är det dokument som styr verksamheten för utföraren,
avfallshanteringen hos fastighetsägare och invånarna i kommunen.

