
 

 

 
  

Bilaga 1 

Föreskriftsbilaga för 

sortering och lämning av 

avfall i Kiruna kommun 
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Föreskriftbilaga för sortering och lämning av avfall 

i Kiruna kommun 
 

Av kommunens avfallsföreskrifter och övriga lämpliga föreskrifter följer att nedan uppräknade 

avfallsslag ska utsorteras. Avfallet lämnas på vid respektive avfallsslag anvisad plats 
 

 

Typ av avfall som 

ska sorteras ut och 

hållas skilt från 

annat avfall 

Krav på 

utsortering 

Krav på 

emballering m.m. 

Instruktion för 

hämtning/lämning 

Återbrukbara produkter Ex: Hela och rena 

kläder, möbler, 

sportutrustning, 

husgeråd m.m. 

 Lämnas direkt till 

second-hand-aktör eller 

på ÅVC. 

Bygg- och rivningsavfall 

ska sorteras ut i 

åtminstone fraktionerna 

trä, mineral (som består 

av betong, tegel, klinker, 

keramik eller sten), 

metall, glas, plast och 

gips. 

Detta avfall ska sorteras 

ut och hanteras separat 

från annat kommunalt 

avfall och avfall under 

kommunalt ansvar 

enligt 15 kap. 20 § 

miljöbalken 

 Sorterat avfall lämnas 

enligt anvisningar på 

ÅVC. 

Farligt avfall: övrigt 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), 

• Bekämpningsmedel,  

• Sprayburkar,  

• Annat starkt, sur 

Ska vara tydligt märkt 

med uppgift om 

innehåll. Olika typer av 

farligt avfall får inte 

blandas eller spädas ut 

med (1) andra slag av 

farligt avfall, (2) annat 

avfall eller (3) andra 

ämnen eller material.  

Farligt avfall lämnas vid 

återvinningscentral 

eller vid annan av 

kommunen anvisad 

plats.  
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Typ av avfall som 

ska sorteras ut och 

hållas skilt från 

annat avfall 

Krav på 

utsortering 

Krav på 

emballering m.m. 

Instruktion för 

hämtning/lämning 

teller alkaliskt avfall 

(exempelvis 

frätande ämnen 

som kaustiksoda, 

svavelsyra, 

ammoniak, lut, 

avkalkningsmedel),  

• Avfall som 

innehåller 

kvicksilver 

(exempelvis 

termometrar, 

barometrar, reläer) 

Farligt avfall: asbest Asbest utgör farligt 

avfall. Asbest ska 

sorteras ut och hanteras 

separat från annat 

farligt avfall.  

Ska vara tydligt märkt 

med uppgift om 

innehåll 

Asbest lämnas vid 

återvinningscentral 

eller på annan av 

kommunen anvisad 

plats.  

Farligt avfall: spillolja Spillolja utgör farligt 
avfall. Spillolja ska 
sorteras ut och hanteras 
separat från annat farligt 
avfall. Spillolja som är 
isolerolja ska hållas 
åtskild från andra 
isoleroljor till dess att 
halten av PCB-produkter 
i isoleroljan har 
fastställts. Den som 
hanterar spillolja ska se 
till att spilloljan inte 
blandas med spilloljor 
med andra egenskaper 
eller med andra typer av 
avfall eller ämnen på ett 
sätt som hindrar (1) 
regenerering av 
spilloljan, eller (2) annan 
materialåtervinning som 
ger likvärdiga eller bättre 
miljöeffekter än 
regenerering.  
 

Ska vara tydligt märkt 

med uppgift om 

innehåll.  

Spillolja lämnas vid 

återvinningscentral 

eller på annan av 

kommunen anvisad 

plats.  
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Typ av avfall som 

ska sorteras ut och 

hållas skilt från 

annat avfall 

Krav på 

utsortering 

Krav på 

emballering m.m. 

Instruktion för 

hämtning/lämning 

Grovavfall Grovavfall som utgör 

kommunalt avfall under 

kommunalt ansvar 

behöver på grund av 

avfallet egenskaper 

hanteras separat från 

annat avfall under 

kommunalt ansvar 

(hushållsavfall) 

 Grovavfall från 

hushållen lämnas vid 

återvinningscentral. På 

återvinningscentralen 

ska avfallet sorteras och 

lämnas enligt 

instruktioner på plats.  

Trädgårdsavfall Ska sorteras ut och 

hållas skilt från annat 

grovavfall 

Om trädgårdsavfall 

förpackas i sopsäck ska 

denna vara av papp 

eller tömmas på plats 

och sorteras efter 

material. 

Trädgårdsavfall från 

hushållen lämnas vid 

återvinningscentral.  

Invasiva främmande 

växter (exempelvis 

jättebalsamin, jätteloka, 

tromsöloka, smal 

vattenpest) 

Ska sorteras ut och 

hållas skilt från 

trädgårdsavfall och från 

annat grovavfall 

Invasiva främmande 

växter ska emballeras 

väl så att risken för 

spridning av arten 

minimeras, avfallet får 

inte beblandas med 

trädgårdsavfall.   

Invasiva främmande 

växter från hushållen 

lämnas vid 

återvinningscentral.  

Latrin Ska avskiljas och hållas 

skilt från annat avfall 

Latrin samlas in i 

behållare som 

godkänts av 

kommunen. 

Behållaren ska vara väl 

försluten så att avfallet 

inte kan spridas och 

rengjord på utsidan för 

att undvika olägenhet.  

Latrinbehållare lämnas 

vid återvinningscentral.  

Restavfall I behållare för restavfall 

får endast läggas sådant 

avfall som kvarstår då 

övrigt avfall enligt 

kommunens 

avfallsföreskrifter 

sorterats ut.  

Lägg i påse eller annat 

lämpligt emballage.  

Restavfall 

borttransporteras från 

fastighet i enlighet med 

hämtningsintervall som 

kommunen 

tillhandhåller.  

Matavfall Ska sorteras ut och 

hållas skilt från annat 

avfall 

Matavfall ska läggas i 

påse eller säck som 

tillhandhålls eller är 

godkänd av 

Matavfall 

borttransporteras från 

fastighet i enlighet med 

hämtningsintervall som 
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Typ av avfall som 

ska sorteras ut och 

hållas skilt från 

annat avfall 

Krav på 

utsortering 

Krav på 

emballering m.m. 

Instruktion för 

hämtning/lämning 

renhållningsansvarig 

nämnd.  

kommunen 

tillhandhåller, 

alternativt behandlas i 

en egen godkänt 

kompost.  

Matfetter och frityroljor 

om mängden per 

hämtningstillfälle inte 

överstiger 2 liter 

 Ska förvaras i 

behållare med 

tätslutande lock.  

Maximalt 2 liter 

flytande emballerat 

avfall får läggas i 

behållare för restavfall, 

om det kan ske utan att 

emballaget går sönder. 

Större mängder 

matfetter eller 

frityroljor lämnas på 

återvinningscentral 

Döda sällskapsdjur samt 

avfall från jakt och slakt 

för husbehov, högst 3 

kilogram per 

hämtningstillfälle 

 Ska förpackas väl för 

att undvika 

olägenheter.  

Emballerat avfall kan 

läggas i behållare för 

restavfall. 

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 

Större djur eller större 

mängd animaliskt avfall 

Andra djur än döda 

sällskapsdjur samt avfall 

från husbehovsjakt och -

slakt överstigande 3 

kilogram 

Kontakta veterinär 

eller annan godkänd 

anläggning för 

kremering. Gällande 

föreskrifter från 

Jordbruksverket ska 

beaktas.  

Kontakta veterinär eller 

annan godkänd 

anläggning för 

kremering. Gällande 

föreskrifter från 

Jordbruksverket ska 

beaktas. 

Stickande och skärande 

avfall 

Bland annat kanyler och 

sprutor 

Kanyler ska läggas i 

speciell behållare som 

tillhandhålls av apotek. 

Behållare med kanyler 

lämnas till apotek som 
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Typ av avfall som 

ska sorteras ut och 

hållas skilt från 

annat avfall 

Krav på 

utsortering 

Krav på 

emballering m.m. 

Instruktion för 

hämtning/lämning 

kommunen har avtal 

med. 

Förpackningar I enlighet med 

definitionen av 

förpackningar i 

Förordningen om 

producentansvar för 

förpackningar 

(2018:1462) 

Lämnas lösa i de 

behållare/kärl som 

tillhandahålls/anvisas. 

Ska lämnas i de 

insamlingssystem som 

tillhandhålls av 

producent 

Returpapper I enlighet med 

definitionen av 

returpapper i 

Avfallsförordningen 

(2020:614) 

Lämnas löst i de 

behållare/kärl som 

tillhandhålls/anvisas 

Ska lämnas i de 

insamlingssystem som 

tillhandhållas av 

kommunen (Gäller 

fr.o.m. 2022-01-01, SFS 

2020:1302) 

Kasserade bilbatterier I enlighet med 

definitionen av batteri i 

Batteriförordningen 

(2008:834) 

Ställs upp på ett sätt 

som förhindrar att 

batterisyra/innehåll 

rinner ut. 

Ska lämnas i de 

insamlingssystem som 

tillhandhållas av 

producent alternativt 

till kommunens 

återvinningscentral. 

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) 

 Ska lämnas i de 

insamlingssystem som 

tillhandhållas av 

producent alternativt 

till kommunens 

återvinningscentral.  

Elavfall Skrymmande 

konsumentelavfall ska 

sorteras ut och hållas 

skilt från annat 

grovavfall. Smått 

elavfall ska sorteras ut 

och hållas skilt från 

kärl- och säckavfall.  

 Elavfall lämnas vid 

återvinningscentral. På 

återvinningscentralen 

ska avfallet lämnas 

enligt instruktioner på 

plats.  

Läkemedel I enlighet med 

definitionen av 

läkemedel i förordning 

(2009:1031) om 

Ska lämnas i 

behållare/påse som 

tillhandhålls av 

apoteken. 

Lämnas till apotek. 
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Typ av avfall som 

ska sorteras ut och 

hållas skilt från 

annat avfall 

Krav på 

utsortering 

Krav på 

emballering m.m. 

Instruktion för 

hämtning/lämning 

producentansvar för 

läkemedel 

Bilar Enligt förordningen 

(2007:185) om 

producentansvar för 

bilar. 

 Lämnas till plats som 

anvisas av bilproducent 

Däck Enligt förordningen 

(1994:1236) om 

producentansvar för 

däck.  

 Lämnar till plasts som 

anvisas av bilproducent 

Verksamhetsavfall Verksamhetsavfall ska 

hanteras separat från 

avfall under kommunalt 

ansvar 

 Hantering av 

verksamhetsavfall ingår 

inte i kommunens 

renhållningsansvar. 

 

Kan lämnas på 

återvinningscentral, 

enligt instruktioner på 

plats och mot betalning 

enligt gällande taxa. 

Större mängder kan 

lämnas på Kiruna 

avfallsanläggning enligt 

gällande taxa.  

 


