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Östhammars kommun avfallsföreskrifter Bilaga 1  

Anvisningar om sortering och överlämning av avfall m.m. i 
Östhammars kommun. 
 

Kärl- och säckavfall som läggs i behållare ska läggas i påse eller paket av 
lämpligt material och storlek. Det paketerade avfallet ska vara väl förslutet så 
att avfallet inte kan spridas. Avfall ska vara väl emballerat så att skada, 
arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte uppkommer. 

Brännbart avfall 
Det brännbara avfallet ska utsorteras och hämtas i enlighet med abonnemang.  

Matavfall 
Matavfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. Matavfall från hushåll ska läggas 
i påse som hämtas på återvinningscentral eller vid anvisade matbutiker. Matavfall från 
verksamheter ska av avfallslämnaren förpackas i särskild påse. Matavfall borttransporteras 
från fastigheten i enlighet med abonnemang. 
Latrin 
Latrin ska avskiljas och hållas skilt från annat avfall och får enbart innehålla toalettpapper 
och fekalier. Latrin ska samlas i uppmärkt tunna som ska lämnas väl försluten så att avfallet 
inte kan spridas. Latrintunnor hämtas och transporteras från fastighet genom kommunens 
försorg i enlighet med abonnemang. 
Slam och fettavskiljare 
Slam och material från små avloppsanläggningar ska vara åtkomligt för 
tömning i den anläggning där det genereras. Tömning sker genom kommunens 
försorg i enlighet med abonnemang. 

Fett från fettavskiljare ska utsorteras och ska vara åtkomligt för tömning i den 
anläggning där det genereras. Tömning sker genom kommunens försorg i 
enlighet med abonnemang. 

Farligt avfall 
Följande produkter eller ämnen utgör exempel på vad som ska hanteras som farligt avfall: 
-Färg, lackavfall samt hartser, 
-Limavfall (exempelvis kontaktlim, epoxilim, spackel), 
-Lysrör (exempelvis lågenergilampor, solarierör, halogenlampor), 
-Lösningsmedel, 
-Fotokemikalier (exempelvis fix och framkallare), 
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-Bekämpningsmedel, 
-Sprayburkar, 
-Annat starkt surt eller alkaliskt avfall (exempelvis frätande ämnen som 
kaustiksoda, svavelsyra, ammoniak, lut, avkalkningsmedel), 
-Avfall som innehåller kvicksilver (exempelvis termometrar, barometrar, 
reläer). 

Farligt avfall ska vara tydligt märkt med uppgift om innehåll. Olika typer av 
farligt avfall får inte blandas. Farligt avfall lämnas vid återvinningscentral. 

Grovavfall 
Grovavfall som utgör kommunalt avfall behöver på grund av avfallets 
egenskaper hanteras separat från annat kommunalt avfall exempelvis 
utrangerade möbler, cyklar och liknande. 

Grovavfall från hushållen lämnas vid återvinningscentral. På återvinningscentralen ska 
avfallet sorteras och lämnas enligt instruktioner på plats.  

Trädgårdsavfall 
Trädgårdsavfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat grovavfall. Trädgårdsavfall från 
hushållen lämnas vid återvinningscentral. På återvinningscentralen ska avfallet lämnas enligt 
instruktioner på plats. Trädgårdsavfall i form av löv och ogräsrens får komposteras på den 
egna tomten.  
Returpapper 
Returpapper som från1/1-2022 utgör ett kommunalt avfall lämnas löst i de behållare som 
tillhandahålls/anvisas vid återvinningscentral eller vid återvinningsstation.  

Producentansvar 
Förpackningar 
Förpackningar i enlighet med definitionen av förpackning i FPF (2018:1462), 
(förpackningsförordningen) är hushållen skyldiga att sortera ut förpackningar. Hushåll kan 
lämna förpackningar av metall, kartong, plast, wellpapp samt glas vid återvinningsstationer. 
Förpackningar kan lämnas lösa i de behållare/ kärl som tillhandahålls av producenten. 
Kasserade bilbatterier 
Kasserade bilbatterier ska utsorteras i enlighet med definitionen av batteri i 
batteriförordningen (2008:834). Bilbatterier ska ställas upp på ett sätt som förhindrar att 
batterisyra/innehåll rinner ut. Bilbatterier ska lämnas vid återvinningscentraler eller vid 
Väddika avfallsanläggning.  
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 i enlighet 
med definitionen av bärbart batteri i batteriförordningen (2008:834). Kasserade bärbara 
batterier ska lämnas i de insamlingssystem som tillhandahålls av producenten. 



  Datum  2021-11-11         Dnr KS-2021-xxx Sida 3 av 3 
Sektor Samhälle 
 
Konsumentelavfall 
Skrymmande konsumentelavfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat grovavfall. 
Smått elavfall ska sorteras ut och hållas skilt från kärl- och säckavfall. Konsumtelavfall 
lämnas vid återvinningscentral. På återvinningscentralen ska avfallet lämnas enligt 
instruktioner på plats.  
Bilar 
Producentansvaret för bilar regleras i förordning (2007:185) om producentansvar för bilar. 
Fordon, som inte saknar väsentliga delar, får lämnas gratis på något av bilproducentenernas 
mottagningsställen. Fordon kan även lämnas hos en auktoriserad bilskrotare där betalning 
kan behövas för att få lämna fordonet. 
Däck 
Producentansvaret för däck regleras i förordningen (1994:1236) om producentansvar för 
däck. Däck kan lämnas på utvalda återvinningscentraler. 
Läkemedel 
Läkemedel ska utsorteras i enlighet med definitionen av läkemedel i förordningen 
(2009:1031) om producent- ansvar för läkemedel. Överblivna läkemedel från hushåll ska 
lämnas i behållare/påse som tillhandahålls av apoteket. Läkemedel och tillbhör lämnas till 
apotek. 
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