SORTERINGSGUIDE FÖRETAG
Företag, föreningar och verksamheter betalar för varje besök
på återvinningscentralen och Kiruna Avfallsanläggning.

Företag, föreningar och verksamheter
om du i tjänsten har utfört arbete åt en privatperson och avser lämna
dennes avfall.
Kontakta receptionen innan avlämning. Du betalar med klippkort eller
faktura. Vid felsortering kan en avgift komma att debiteras.
Har du fordon som väger mer än 3,5 ton ska du väga in ditt avfall
på Kiruna Avfallsanläggning. Invägning och betalning sker efter olika
avfallsslag. Taxa enligt prislista.

Mot en avgift kan vi erbjuda företag, föreningar och andra verksamheter att lämna sitt avfall vid återvinningscentralen på Kiruna Avfallsanläggning. Fordonets totalvikt får inte överstiga 3,5 ton och att avfallet
måste sorteras.
Du betraktas som företagare, förening eller verksamhet när du
kommer med en personbil, flakbil, skåpbil eller släpvagn märkt med
företagsnamn, samt om du kommer med avfall som uppenbarligen
kommer från ett företag eller dylikt. Du betraktas även som företag

Avfallshantering
VERKSAMHETSUTÖVAREN SKA ENLIGT MILJÖBALKEN:

KVALITETSKONTROLL

• Ha kunskap om det avfall som uppkommer i verksamheten.

För att säkerställa att avfallets kvalitet överensstämmer med lagstiftningens krav samt er beställning görs kontinuerliga kontroller av allt
inkommande avfall. Eventuella avvikelser hanteras i enlighet med vårt
miljöledningssystem.

• Hantera avfallet så att hälsa eller miljö inte tar skada.
• Verksamhetsutövaren har skyldighet att sortera ut farligt avfall, elavfall, brännbart hushållsavfall, brännbart verksamhetsavfall, avfall till
deponi samt avfall med producentansvar* exempelvis förpackningar.

När du sorterar ditt avfall ska
du alltid hålla isär alla fraktioner.
För ett hållbart och attraktivt
Kiruna, nu och i framtiden.

• Anlita en godkänd transportör och mottagningsanläggning.
• Lämna brännbart hushållsavfall** till den kommunala renhållaren.
Ovanstående fraktioner ska sorteras vid källan (hos avfallsproducenten)
samt förvaras och transporteras skilt från övrigt avfall. Olika avfallsslag
har olika krav på sortering och kvalitet. Det är viktigt för att vi i vår tur
ska kunna skicka material vidare till återvinning eller energiåtervinning.
* 	Producentansvar innebär att det är producenten som har ansvaret för att avfallet samlas
in, transporteras bort, återanvänds eller bortskaffas på ett sådant sätt att det är miljömässigt godtagbart. Det bör också påpekas att den som importerar eller säljer en vara
eller förpackning benämns producent.

**	Brännbart hushållsavfall som kommer från industrier, affärsrörelser och annan likartad
verksamhet som i renhållningssammanhang är jämförligt med avfall som kommer från
hushåll. Det är till exempel avfall som uppkommer i personalmatsalar, restaurang-, toalettoch städavfall. Det brännbara hushållsavfallet skall hämtas av kommunens renhållning.

Kärl för avfallshantering
KÄRL FÖR
RESTAVFALL

KÄRL FÖR
MATAVFALL

CONTAINER OCH
LASTVÄXLARFLAK

Kärl för restavfall är
obligatoriskt för verksamheter.
Finns i storlekarna 190, 240,
370 och 660 liter.

Kärl för matavfall är
obligatoriskt för
verksamheter.

Container och lastväxlarflak
tillhandahålls inte av
Tekniska Verken. Kontakta
extern leverantör.
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Vid större avfallsmängder kontakta avfallsanläggningen för avlämning

k i r una av fa l l s a nläg gning

ASBEST
Asbest skall enligt (AFS 2006:1) hanteras samt levereras skilt från övrigt avfall och får inte blandas
med inert deponi eller betong. Asbest måste därför redovisas i en egen deponideklaration.
Asbest skall vara väl paketerat i mjuk plast och märkt med varningstext ”Asbest”.
EXEMPEL:
• Icke farligt avfall, asbest
• Asbestcement, eternitplattor,
asbestplattor

• Färg-, tak-, beklädnadsprodukter
• Isolering av rör, ångpannor

• Asbesthaltig fix- och
fogmassa

BETONG
Betong kan lämnas i olika former och storlekar.
EXEMPEL:
• Krossad betong
• Betongringar

• Fundament
• Betonggrisar

• Betongplattor
• Takpannor av betong

BRÄNNBART VERKSAMHETSAVFALL
Brännbart avfall är avfall som inte går att återanvända eller återvinna på annat sätt än genom energiåtervinning. Brännbart verksamhetsavfall krossas och används för fjärrvärme- och elproduktion vid
Kirunas värmeverk. Mycket av det som hamnar i brännbart avfall kan dock med fördel sorteras till
renare fraktioner och materialåtervinnas på ett annat sätt.
EXEMPEL:
• Trä (målat och omålat) t ex
målade bräder, dörrar och
fönster
•M
 asonitskivor
• S pånskivor

2

• P arkettgolv
• S ågspån
• Hård och mjuk plast
• P apper
• B öcker

• Textilier, arbetskläder
• Skor
• Frigolit
• Markisolering
• Takpapp

k ir una avfallsanläggn i n g

DEPONI – INERT
Allt material går inte att materialåtervinna eller förbränna. Det kan vara sammansatta produkter och
byggkonstruktioner som inte går att sortera isär, materialslag som inte brinner eller material som
innehåller ämnen som inte kan eller ska återvinnas eller förbrännas. Dessa material läggs på deponi.
De måste vara fritt från farligt avfall och elektronikavfall. Vi hjälper dig att ta hand om deponiavfallet
på ett säkert och miljöriktigt sätt.
En deponideklaration (NFS 2004:10) ska fyllas i per avfallsadress och granskas av Kiruna
Avfallsanläggning innan ni levererar deponier till oss. Deklarationen gäller ett år. Deponideklaration och lathund finns att hämta på vår hemsida, eller från receptionen vid Kiruna Avfallsanläggning. Verksamheter som själv transporterar och lämnar deponi till Återvinningscentralen är
undantagna från deponideklaration.
EXEMPEL:
•M
 ineralull
• Dricksglas, vaser, glasfigurer,
spegel-, plan- och fönsteglas

• Kakel, klinker, keramik och
porslin
• Isolatorer, porslinsproppar,
tändstift, sanitetsporslin

• Slipdamm från betong/sandspackel tillåtet i genomskinlig
påse/säck

Av säkerhetsskäl, undvik vänligen paketering i sopsäckar.

ELEKTRONIK
Elektronikavfall kan se ut på många sätt. Alla produkter med sladd eller batteri ska lämnas som elektronikavfall när de är förbrukade. Elektronik som ska sorteras ut och lämnas till Kiruna Avfallsanläggning.
Det kan finnas inbyggda batterier i många produkter och då ska hela produkten lämnas in. Ibland
innehåller produkterna miljö- och hälsofarliga delar. Elektriska och elektroniska produkter kan innehålla
freoner och tungmetaller som kvicksilver, kadmium och bly samt andra ämnen som är skadliga för
människor och miljön. Ofta består de dessutom av material som kan förvandlas till värdefull råvara.
EXEMPEL:
• Datorer, tangentbord, datormöss och andra datorkomponenter
• Kyl och frys från hushåll,
restaurang och affärsdiskar

• Tv-, audio- och videoutrustning och radioapparater
• Belysningsutrustning och
belysningsarmaturer
• Elkablar

• Elektriska och elektroniska
verktyg
• Småel som mobiltelefon,
usb-minne och headset

Elavfall som omfattas av producentansvar lämnas kostnadsfritt. Elavfall som inte omfattas av producentansvar
får lämnas mot en avgift. Avgiften täcker kostnaden för borttransport och behandling. Miljöenheten kan hämta
elavfall från företag samt hjälpa till med transportdokument. Miljöenhetens prislista gäller. Tillstånd krävs för att
transportera farligt avfall, vi har de tillstånd som fordras (SFS 2001:1063).

FÖRORENADE JORDAR
När byggnader och områden rivs så uppstår ofta problem med förorenade massor. Det kan exempelvis handla om oljeläckage som spridit sig i marken. Ofta blir det stora mängder jord som måste
fraktas bort för behandling. Att ta hand om de förorenade jordarna på ett säkert sätt är en viktig del
i miljöarbetet för framtidens Kiruna.
Blästersand, aska, jord och morän från industriområden kan innehålla förhöjda halter av föroreningar. Avfall av det här slaget som misstänks innehålla farliga ämnen ska även skickas på analys.
Behöver du bli av med förorenad jord? Kontakta Kiruna Avfallsanläggning.
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FARLIGT AVFALL
Allt avfall som är farligt för människor, djur och miljö klassas som farligt avfall och får aldrig slängas i
soppåsen eller hällas ut i avloppet. Men det är inte alltid så lätt att hur man ska hantera exempelvis
kemikalierester, avfettningsbad och kasserade oljefilter. Det kan vara ännu svårare att göra det
enligt de omfattande lagar som finns. Du behöver bland annat transportdokument, tillstånd att köra,
godkänd mottagare, ADR-klassning och avfallskod. Tekniska Verken i Kiruna hjälper dig att ta hand
om det farliga avfallet på rätt sätt. Företag är välkomna till Miljöenheten vid värmeverket med sitt
farliga avfall. Har ditt företag inte alla tillstånd för att transportera farligt avfall? Då gör vi det gärna åt
er. Säkert och miljöriktigt.
Farligt avfall får inte blandas med andra slag av avfall, ämnen eller material och ska transporteras
skilt från övrigt avfall. Allt emballage ska vara helt och rent för säker hantering och det är viktigt att
förpackningar med rester är tydligt märkt med innehåll.
FARLIGT AVFALL SOM SKA LÄMNAS TILL MILJÖENHETEN VÄRMEVERKET:
• K emikalier
• Oljefilter
• A vfettningsbad
•O
 ljeabsorbenter
• Förorenade filter

•O
 ljeemulsion
• L aboratoriekemikalier
• Färg-, lim- och sprayburkar
• Alkaliska rengöringsmedel
• Syror och övriga baser

• Kvicksilver
• Bekämpningsmedel
• Övriga giftiga, brandfarliga
och frätande ämnen

FARLIGT AVFALL SOM SKA LÄMNAS TILL KIRUNA AVFALLSANLÄGGNING:
• S pillolja
• B ilbatterier

• B randsläckare
• E lektronikskrot

• Lysrör, glödlampor och
lågenergilampor

FARLIGT AVFALL SOM SKA LÄMNAS TILL OLJEHALLEN
PÅ KIRUNA AVFALLSANLÄGGNING:
• Här lämnas och töms spillolja, oljeavskiljare samt IBC och oljefat.
Passerkort finns i receptionen på Kiruna Avfallsanläggning/ÅVC.
ÖVRIGT FARLIGT AVFALL:
• Ammunition lämnas till Polisen
• Gasoltuber lämnas till återförsäljare

• Läkemedel, sprutor och
kanyler lämnas till Apoteket

MINERALULL
Mineralull lämnas in utan plastsäckar.

GIPS
Gips ska sorteras ut från inert deponi och lämnas in utan plastsäckar.
EXEMPEL:
•G
 ipsskivor
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• Raketer/smällare lämnas till
återförsäljare

k ir una avfallsanläggn i n g

GROVRIS
EXEMPEL:
• Ris
• Grenar
• Stammar

Stubbar sorteras separat.

JORD OCH MORÄN
Rena chaktmassor av jord, morän och lera.
EXEMPEL:
• J ord

• Morän

• Lera

KONSTRUKTIONSMATERIAL
EXEMPEL:
• Sand
• Sten

• Grus

5

k i r una av fa l l s a nläg gning

METALLSKROT
Metall kan återvinnas hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras. Metallskrot sänds
iväg för materialåtervinning där det mals ner. En magnet separerar järn och aluminium. Stål blir
bland annat nya förpackningar, armeringsjärn och motordelar. Aluminium blir till exempel till nya
förpackningar och produkter i bil- och byggindustrin.
EXEMPEL:
• Armeringsjärn
• Radiatorer
• Badkar
• Takplåt, stuprännor
• Knivar, saxar

• Verktyg i metall utan
batteri/el
• Möbler i metall
• Grillar
• Cyklar

• Stekpannor, bakformar
och bestick
• Tomma färg-, lim- och
spackelburkar, fat, hinkar
och dunkar

Metallskrot
Metall kan återvinnas hur många gånger som helst utan att
kvaliteten försämras. Metallskrot sänds iväg för materialåtervinning, där det mals och en magnet separerar järn och aluminium. Stål blir bland annat nya förpackningar, armeringsjärn och
motordelar. Aluminium blir till exempel till nya förpackningar
När ni lämnar osorterat avfall står vi för sorteringen. Materialet skickas sedan vidare till materialoch produkter i bil- och byggindustrin.

OSORTERAT AVFALL

eller energiåtervinning. Vi föredrar att man sorterar på plats och tar isär material så gott det går.
EXEMPEL:
• Brännbart verksamhetsavfall
• Metallskrot
• Deponi

• Sammansatt avfall. Avfall som
består av både brännbart och
icke brännbart material

OBS! Farligt avfall, elektronikavfall och gips får inte sättas i denna fraktion.

TEGEL
EXEMPEL:
• T egelstenar

• Takpannor av tegel
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TRÄ (RENT, SORTERAT)
Sorterat och rent trä flisas och används som bränsle för fjärrvärmeproduktionen i Kiruna värmeverk.
Trä ska vara omålat och fritt från papper, plast, glas, isolering och andra föroreningar. Spik, skruv,
små handtag och andra mindre metalldelar får dock finnas kvar.
EXEMPEL:
• Obehandlat trä
• Dörrar och fönster fritt från
metall, glas och målarfärg

• Kabeltrummor utan järnrör
• Kasserade träpallar
• Emballagevirke

• Snickerier
• Plyfa
• Lätt brandskadat trä

åter vinningsstat i on e r

FÖRPACKNINGSMATERIAL
Det är kostnadsfritt för ditt företag att
lämna förpackningsmaterial till Återvinningscentralen på Kiruna avfallsanläggning. För mindre företag eller flerfamiljsfastigheter finns det möjlighet att beställa
TIDNINGAR
• Tidningar
•D
 ata- och
skrivpapper
• Broschyrer
• Magasin
• Reklamtryck

PLASTFÖRPACKNINGAR
• Plastbärkassar
• Plastpåsar
• Plasttuber
• Refillpaket
• Plastfolie/Plastfilm
• Innerpåsar i till
exempel müslipaket
• Flaskor, burkar, små
dunkar och hinkar (sylt)
• Chipspåsar
• Frigolit

en fullskalig sortering med fastighetsnära
insamling av förpackningar. Genom att
återvinna förpackningsmaterial hjälper
du till att spara stora mängder energi och
naturtillgångar. Lästa tidningar blir till nya,
OFÄRGAT GLAS

gamla glasburkar blir nya glasflaskor och
kapsyler omvandlas till muttrar.
Läs mer om förpackningsmaterial på:
www.ftiab.se
FÄRGAT GLAS

• Flaskor
• Burkar

• Flaskor
• Burkar

PAPPERFÖRPACKNINGAR
• Pasta- och flingpaket
• Mjölk- och juiceförpackningar
• Sockerpåsar
• Pappersbärkassar
• Wellpapplådor

METALLFÖRPACKNINGAR
• Konservburkar
• Lock
• Tuber
• Aluminiumfolie
• Kapsyler
• Tomma
sprayburkar
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Återvinning av avfall ökar
Det sker tack vare bättre sortering och bättre förståelse för nyttan av
en bra avfallshantering. Det finns många möjligheter för ert företag att
lämna avfall till Kiruna Avfallsanläggning. Vi hjälper dig. Sedan tar vi
hand om allt på ett miljöriktigt sätt. Allt avfall som uppkommer måste
sorteras i olika fraktioner. Företag kan även lämna avfall till ÅVC mot
särskild avgift enligt gällande renhållningstaxa. Klippkort för tio besök
finns att köpa. Kontakta personal för vidare hjälp.
I vår sorteringsguide hittar du nyttig information om din sopsortering,
vår avfallshantering och en återvinning som gynnar alla. Ekonomiskt
och smart. Långsiktigt och hållbart.
Mer information samt öppettider till Kiruna avfallsanläggning och
Miljöenheten finns på www.tekniskaverkenikiruna.se

0980-707 23 • info@tvab.kiruna.se
www.tekniskaverkenikiruna.se

