
Information om avfallshantering 
(sophantering och slamtömning)

 - för hushållen i Alvesta kommun 

Alvesta Renhållnings AB Box 104 342 22 Alvesta tel 0472-151 90 e-post arab@alvesta.se 



Alvesta Renhållnings AB (ARAB) är ett kommunalt bolag som ansvarar för avfall och 
återvinning i kommunen.  

Vi finns att besöka på: 

Hjärtenholmsvägen 14 (kommunens förråd) 
342 22 Alvesta 
Tel 0472-15190 
Öppet: Mån-fre 07-16 

Renhållningsordningen 
I renhållningsordningen finns föreskrifter om avfallshanteringen för Alvesta kommun. 
Renhållningsordningen finns på kommunens hemsida  

I renhållningsordningen kan du hitta information om bland annat: 
Hushållsavfall 
Grovavfall  
Komposterbart avfall  
Återvinningsbart material  
Miljöfarligt avfall  
Latrin  
Slam 

Vad händer sedan med soporna? 
De gröna och röda soppåsarna körs till Ljungby för sortering, där de gröna sorteras ut och 
matavfallet går till en biogasanläggning, de röda påsarna och övrigt hushållsavfall går till 
förbränning i Ljungby och blir till fjärrvärme. 

Kommunen har fyra återvinningscentraler som tar emot grovavfall till återvinning från 
hushåll och företag. Mer än 95% av det som lämnas till återvinningscentralerna kommer till 
nytta genom materialåtervinning eller energi. 

Vem betalar? 
Avfallshanteringen finansieras helt av de taxor och avgifter som betalas av abonnenterna 
I normalfallet skickas räkningarna ut i april, augusti och december. 

Ytterligare information finns på Alvesta kommuns hemsida under 
Bostad & Miljö eller kontakta oss på tel 0472-15190 



Sophämtning 
Hämtning av hushållsavfall sker en gång varannan vecka året om i hela kommunen från 
samtliga bostäder som bebos permanent. Hämtningen sker enligt schema som Alvesta 
Renhållnings AB (ARAB) bestämmer.  

I Hjortsberga och Torne samhälle sker sophämtningen med gemensamma sopskåp. För mer 
information om hur detta system fungerar ta kontakt med ARAB. 

Viktigt att veta 

Behållaren/kärlet vid enfamiljshus ägs av Alvesta Renhållnings AB. 
Fastighetsägaren (vid enfamiljshus) ansvarar för uppställning, tillsyn och rengöring av kärlet. 
Vid varmt väder kan det vara lämpligt att spola ur kärlet regelbundet för att förhindra att 
fluglarvet etablerar sig där. 
Behållaren/kärlet får inte fyllas mer än att det lätt går att stänga igen locket. 
Den får heller inte vara så tung att det blir svårt att flytta den. Ett 190 liters kärl (standard) får 
normalt inte väga mer än 30 kg, vid enstaka tillfällen tillåts 40 kg. 

 Placering av sopkärlet 

Du får placera kärlet var du vill på din tomt, utom på tömningdagen. På tömningsdagen senast 
6.00 ska kärlet vara placerat som längst 5 meter från den plats där sopbilen har möjlighet att 
stanna vid tömning. Ordna gärna en permanent plats för ditt sopkärl som gör att du slipper 
rulla fram det på tömningsdagen.  

Kärlet ska placeras på en hård yta. Även sträckan fram till sopbilens uppställningsplats vid 
tömning ska vara hårdgjord. Inga trappor, trösklar eller andra hinder får förekomma i 
dragvägen. 

Placera alltid draghandtaget så att renhållningspersonalen inte behöver vrida kärlet. Handtaget 
skall till exempel inte placeras mot en vägg.  

Lämna fritt utrymme runt kärlet, det underlättar vid tömning. 

Vägen fram till kärlet måste hållas i framkomligt skick. Vägen ska vara snöskottad och 
sandad fram till sopkärlet och buskar, grenar eller parkerade bilar får inte vara i vägen för 
sophämtningen. 



Tänk på brandrisken 
Lägg inte brandfarligt avfall i sopkärlet. Var försiktig med exempelvis aska och grillkol. De kan orsaka bränder 
både på avfallsanläggningen och vid din fastighet.  

Sophämtning vid helg 

• Om en helgdag ("röd" dag) infaller på din normala hämtningsdag kommer kärlet att
hämtas antingen dagen före eller dagen efter helgdagen.

• Om den röda dagen infaller i början av veckan så hämtas kärlet en dag senare.
• Om den röda dagen infaller i slutet av veckan så hämtas kärlet en dag tidigare.
• Om det infaller flera röda dagar i rad så kommer särskild information att ges.

Tänk på att ställa ut ditt kärl i god tid före hämtningsdagen! 

Slamtömning av avloppsbrunnar (gäller fastigheter ej 
anslutna till kommunens va-nät) 
Slambrunnen/slamavskiljaren är första anhalten för avloppsvattnet som kommer inifrån 
bostadshuset. Slambrunnen har till uppgift att avskilja större partiklar från avloppsvattnet, 
t.ex. toalettpapper.

För att avloppsanläggningen ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att slambrunnen 
töms på slam med jämna mellanrum. Slam från slambrunnar räknas som hushållsavfall och 
kommunen är skyldig att ta hand om detta. 

I Alvesta kommun töms slambrunnarna normalt en gång per år. Detta sker utifrån ett fast 
schema av Alvesta Renhållnings AB. Behövs tömning oftare måste detta beställas separat hos 
Alvesta Renhållnings AB. 

Viktigt att tänka på för att få slambrunnen tömd: 

• Avståndet mellan uppställningsplats för slambilen och slambrunnen får inte överstiga 
25 meter.

• Locket på slambrunnen får väga max 70 kg och ska kunna öppnas av en person.
• Locket får inte vara övertäckt vid tömning och får inte heller ligga djupare än i 

markplan.  



Återvinningscentraler 

En återvinningscentral är en bemannad anläggning där hushållen utan kostnad lämnar sorterat 
grovavfall. Det mesta du lämnar där återvinns, komposteras eller förbränns med 
energiutvinning.  

På återvinningscentralerna finns containrar för olika material. Här lämnar du grovsopor såsom 
metall- och träföremål, trädgårdsavfall, brännbart avfall, farligt avfall samt elektronikavfall.  

Alla behållare på återvinningscentralerna är märkta med skyltar. Är du osäker på hur du ska 
sortera, fråga gärna personalen på återvinningscentralen.  

I Alvesta kommun finns det fyra bemannade återvinningscentraler. 

ALVESTA, Aringsås deponin GRIMSLÖV, Föreningslokalen 
Mån-fre 9-13, 14-18  Onsdag 9-13, 14-18 Fredag 9-13, 14-18 
Lördag 9-14   Lördag 9-14 

MOHEDA, Östanåkra industiområde VISLANDA, Olvägen 
Tisdag 9-13, 14-18  Tisdag 9-13, 14-18 
Torsdag 9-13, 14-18 Torsdag 9-13, 14-18 
Lördag 9-14   Lördag 9-14 

Stängt alla "röda" dagar samt Påskafton, Pingstafton, Midsommarafton, Julafton och 
Nyårsafton.  

På återvinningscentralerna kan du lämna: 

Elektronik/elavfall  
Frigolit  
Förpackningar av glas, papper, plast och metall  
Farliga avfall (bilbatteri, lysrör, färg och andra miljöfarliga kemiska produkter) 
Restavfall (brännbart avfall och avfall till deponi) 
Skrot  
Träavfall  
Trädgårdsavfall  
Wellpapp  
Vitvaror (kyl, frys, spis m.m.) 



Du kan inte lämna: 

Tryckimpregnerat virke kan lämnas till Häringetorps avfallsanläggning under vardagar 
07:00-16:00 för invägning. Likadant med Asbest.
Sedan  får man betala för det invägda avfallet.

Det går inte att lämna tryckimpregnerat virke på helger och övriga tider, då den våg man 
väger avfallet då är stängd. 

Häringetorps tel: 0470-734690.

Däck. Förordningen om producentansvar gäller alla som producerar, importerar eller säljer 
däck.  

Som privatperson lämnar du uttjänta däck till gummiverkstaden förutsatt att det rör sig om 
ett mindre antal. Det finns dock ett viktigt villkor: Däcken som lämnas in ska vara 
demonterade från fälgen! Sitter däcken kvar på fälgen har verkstaden rätt att ta en mindre 
avgift för att demontera dem. 

Återvinningsstationer 

Återvinningsstationer är obemannade återvinningsplatser för förpackningar och tidningar 

I Alvesta kommun finns totalt 14 återvinningsstationer. 

Återvinningsstationerna ägs av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB (FTI). De som 
tillverkar och säljer förpackningarna är ansvariga för att förpackningarna samlas in till 
återvinning. För att lösa uppdraget har de tillsammans bildat Förpacknings- och 
Tidningsinsamlingen AB (FTI).  

Tömning sköts av FTI:s entreprenörer 
Skötsel och städning utförs FTI:s entreprenör 
Kontakta FTI på servicetelefon 0200-880311 eller hemsida ftiab.se 

Återvinningsstationerna är utrustade med behållare för: 
Tidningspapper  
Pappersförpackningar  
Färgat och ofärgat glas  
Metallförpackningar  
Hårda och mjuka platsförpackningar  
Batterier 



Moheda 
V. Järnvägsgatan 
Banérsgatan

Torpsbruk 
Björkerydsvägen 

Torne 
Tvetarydskrysset 
Grimslöv Stationsgatan  

Här finns 
återvinningsstationer 

Alvesta 
Odlingsvägen 
Ica-rätt  
Willys
Aringsåsvägen 
Blädingevägen 
Hjortsberga  
Stationsplan   
Vislanda  
Husebyvägen 
Lönashult 
Boklövsvägen  

Hårda och Mjuka plastförpackningar 
Burkar, dunkar, flaskor, små hinkar (t ex för sylt).  
Bärkassar, plastpåsar, plasttuber, refillpaket, plastfolie och -film, innerpåsar i t ex müslipaket, frigolit. 
Hårda och mjuka plastförpackningar läggs i samma behållare på återvinningsstationen 

 Pappersförpackningar Pastapaket, cornflakespaket, mjölk- och juiceförpackningar,
sockerpåsar, hundmatsäckar, bärkassar, presentpapper, wellådor till TV, stereo, möbler m m, omslag till 
bokklubbsböcker. 

 Metallförpackningar Konservburkar, sprayburkar, tuber, kapsyler, lock,
värmeljushållare, aluminiumfolie och formar, urskrapade målarburkar 

Glasförpackningar Flaskor och burkar, vin- och spritflaskor från Systembolaget.
Färgat och ofärgat glas sorteras var för sig.

Tidningar / Returpapper 

Dags- och veckotidning, magasin, reklamblad, kataloger (postorder, telefon, rese e t c), broschyrer och 
skriv/ritpapper.  



Källsortering      
Lathund som hjälper dig 
att sortera rätt 
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Så tas avfallet omhand 
Aluminiumburkar x Återvinning 
Aluminiumfolie x Återvinning 

Aluminiumformar x Återvinning 

Batterier-små x Destruktion 
Bekämpningsmedel x Destruktion 
Bestick av metall x Återvinning 
Bilbatterier x Återvinning 
Bindor x Förbränning/energiutvinning 
Blöjor x Förbränning/energiutvinning 
Broschyrer x Återvinning 
Burkar av glas x Återvinning 
Burkar av metall x Återvinning 
Burkar av papp x Återvinning 

Burkar av plast x Återvinning 

Cyklar x Återvinning 

Dagstidningar x Återvinning 

Damsugare x Destruktion/återvinning 

Elektronik x Destruktion/återvinning 

Elektriska apparater x Destruktion/återvinning 

Flaskor av glas x Återvinning 
Flaskor av Pet-plast x Återvinning 
Falskor av övrig hårdplast x Återvinning 
Fotokemikalier x Destruktion 
Frysskåp x Destruktion 
Färg x Destruktion 
Färgburka tomma och urskrapade x Återvinning 
Förpackningar av glas x Återvinning 
Förpackningar av hårdplast x Återvinning 
Förpackningar av metall x Återvinning 
Förpackningar av mjukplast x Återvinning 
Förpackningar av papp;kartong,well x Återvinning 

Förpackningar förorenade x Förbränning/energiutvinning 

Glas(dricksglas,tallrikar,vaser m.m.) x Deponering 

Glödlampor x Destruktion 

Hushållspapper x Förbränning/energiutvinning 

Insektsgift x Destruktion 

Julgransbelysning x Destruktion 

Kartonger(förpackningar) papp x Återvinning 
Kassettbandspelare x Destruktion/återvinning 
Kastruller x Återvinning 
Kataloger x Återvinning 
Kemikalier x Destruktion 



Källsortering      
Lathund som hjälper dig 
att sortera rätt 
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Så tas avfallet omhand 
Keramik x Deponering 

Konservburkar x Återvinning 

Kuvert x Förbränning/energiutvinning 

Kvicksilver(batteri,lampor,term.) x Destruktion 

Kylskåp x Destruktion 

Laddningsbara batterier x Destruktion 
Lim och Limtuber x Destruktion 
Lysrör x Destruktion 
Lågenergilampor x Destruktion 

Läder x Deponering 

Matrester x Förbränning/energiutvinning 
Mediciner lämnas till apoteket 
Mjukplast x Återvinning 
Mjölkförpackningar x Återvinning 

Motorolja x Destruktion 

Nagellack x Destruktion 

Papperskassar x Återvinning 
Pappersnäsdukar x Förbränning/energiutvinning 
Plastdunkar x Återvinning 
Plastpåsar x Återvinning 

Porslin x Deponering 

Radioapparat x Destruktion 
Rakapparat x Destruktion 

Rengöringsmedel x Destruktion 

Saxar x Återvinning 
Skor och stövlar av plast,gummi x Förbränning/energiutvinning 
Skor och stövlar av läder x Deponering 
Smör,margarinbyttor x Förbränning/energiutvinning 

Speglar x Deponering 

Tidningar x Återvinning 

Tops(bomullspinnar) x Förbränning/energiutvinning 

Verktyg x Återvinning 
Vitvaror x Destruktion 
Värmeljusbehållare x Återvinning 
Wellpapp x Återvinning 

ÅVS= återvinningsstation 
Bemannade Åv-centraler har också ÅVS 
Destruktion kan vara återvinning/förbränning/deponering beroende på materialet 
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