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Avfall  
Alla sopor är inte hushållsavfall. En del klassas som farligt 
avfall eller avfall som går under producentansvaret. Det är 
viktigt att fastighetsägaren skapar möjligheter för de boende 
att sortera sitt avfall, men det är de boendes ansvar att sortera 
sitt avfall rätt.  

 

Hushållsavfall  
Hushållsavfall är alla typer av avfall 
som uppkommer där vi bor eller 
tillbringar vår fritid. Som 
fastighetsägare måste du ha ett 
abonnemang för hämtning av avfall i 
din kommun. Saker som du kan 
förändra i ditt sopabonnemang är hur 
ofta kärlet ska tömmas och hur stort 
det ska vara. Kontakta kommunens 
renhållningsavdelning vid frågor om 
avfallshantering, placering och 
utformning av soprum i fastigheten. 

Grovsopor 
Grovavfall är saker som är för tunga 
eller stora för att lägga i soppåsen.  

Boende på fastigheten kan själva 
lämna grovsopor på någon av 
kommunens återvinningscentraler. 
Fastighetsägaren kan också skapa 
möjligheter för sortering av grovavfall. 
men då blir fastighetsägaren ansvarig 
för att forsla bort avfallet till angiven 
plats, alternativt beställa hämtning 
från ARAB. 

Ansvar för 
nedskräpning 
Det är fastighetsägaren som ansvarar 
för att nedskräpning inte sker i 
anslutning till hämtningsplatsen till 
exempel på grund av att avfall ställts 
utanför behållaren, har lagts löst i 
behållaren, inte är tillräckligt väl 
inslaget, eller att behållaren har 
överfyllts. Fastighetsägaren ska se till 
att behållare står upprätta och inte 
orsakar hinder eller nedskräpning. 

Källsortering och 
återvinning  

Hushållen är skyldiga att sortera ut 
returpapper, förpackningar, elavfall 
och batterier och lämna detta avfall till 
de insamlingssystem som finns. Du 
som fastighetsägare kan underlätta för 
de boende genom att ha boendenära 
insamling. 

Om alla boende i en fastighet 
källsorterar sina använda 
förpackningar och tidningar och 
lämnar dem för återvinning minskar 
den totala volymen hushållsavfall. Det 
innebär i allmänhet minskade 
sophämtningskostnader samtidigt som 
de boende kan källsortera på ett 
bekvämt sätt.  

Kom ihåg att du måste informera de 
boende om hur du vill att 
avfallshanteringen ska gå till i din 
fastighet. Tydliga instruktioner 
underlättar. Detta kan behövas på 
flera språk.  

Om du anlägger en kompost för 
hushållsavfall måste du anmäla detta 
till din kommun.  

Farligt avfall 
Exempel på farligt avfall kan vara färg, 
lim- och lackrester, lågenergilampor, 
lysrör och lösningsmedel som 
lacknafta, aceton, terpentin och 
bensin. 

Även elektroniskt avfall räknas som 
farligt avfall eftersom det kan innehålla 
metaller, flamskyddsmedel och andra 
ämnen, som är skadliga för miljön och 
människan.

FAKTA 
Mer information om avfall finns bland 
annat i följande publikationer: 

• Avfallsförordningen SFS 2001:1063 

• Alvesta kommuns avfallsplan 

• Alvesta kommuns 
renhållningsordning 

WEBBEN 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 
www.lansstyrelsen.se/kronoberg  

http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg


 

 

Flerbostadshusägare kan erbjuda de 
boende att sortera ut elavfall, farligt 
avfall och batterier i grovsoprummet 
eller hänvisa till kommunens 
återvinningscentraler.  

Transport av farligt 
avfall 
Avfall får transporteras yrkesmässigt 
endast av den som har särskilt 
tillstånd. Vissa undantag finns dock.  
I företag där det uppkommer mindre 
mängder farligt avfall kan företaget 
själv få köra det till en avfalls- och 
återvinningsanläggning under 
förutsättning att detta anmäls till 
Länsstyrelsen. Avfallet ska då lämnas 
hos en godkänd mottagare eller en 
mottagare som har tillstånd att ta emot 
avfallet. 

FRÅGOR OM AVFALL? 
ARAB 
Kontakta ARAB vid hämtning av 
hushållssopor, uppehåll/ändring av 
abonnemang, avfallsrådgivning, öppettider 
på återvinningscentraler och frågor om 
farligt avfall. 

Bygg & Miljö 
Kontakta Bygg & Miljö när det finns risk att 
avfall och skräp kan leda till risker för 
människors hälsa. 
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