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Sorteringsinstruktioner, kommunalt avfall 
Lagstiftningsändringar, myndighetsbeslut och administrativa ändringar kan ändras i detta 

dokument utan särskilt beslut i kommunfullmäktige. 

 

Kommunalt avfall  

Med kommunalt avfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken, det vill säga avfall som 

kommer från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning 

liknar avfall från hushåll, med undantag för vad som anges i 15 kap. 3 § punkt 1-6. Med 

avfall under kommunalt ansvar avses kommunalt avfall inklusive avfall under kommunalt 

ansvar enligt 15 kap. 20 § miljöbalken. 
 

Avfallet ska hanteras och materialen hållas skilda från varandra enligt nedan. För ytterligare 

källsorteringsinstruktioner se, www.sopor.nu.  

 

Avfallshierarkin  

eller ”avfallstrappan”, är ett EU-direktiv som styr hur avfallet ska tas om hand. Avfallstrappan 

har fem steg där det översta trappsteget är att förebygga- och där det lägsta trappsteget är 

deponera avfall. Läs gärna mer i kommunens avfallsplan Avfallsplan för 13 kommuner till 

2030.pdf (tjorn.se) 

 

1. Förebygga, förhindra att avfall skapas, så kallad avfallsminimering 

2. Återanvändning 

3. Materialåtervinning 

4. Annan återvinning, till exempel energiåtervinning 

5. Deponera, det vill säga lägga eller gräva ner avfallet på en deponi/tipp 

 

På Tjörns återvinningscentral kan du lämna hela och rena saker för återanvändning, bland 

annat finns insamling av hela och rena textilier. Sorterat avfall som lämnas på Tjörns 

återvinningscentral (ÅVC) och förpackningar som lämnas på återvinningsstationen (ÅVS) går 

att materialåtervinna. Material som går att återvinna sparar resurser och minska 

avfallsmängderna. 

 

Observera att du som är företagare inte får lämna ditt farliga avfall på kommunens 

återvinningscentral. Som verksamhetsutövare kan du lämna ditt övriga avfall mot avgift på 

kommunens återvinningscentral. För mer information om farligt avfall för verksamheter, se 

kommunens hemsida  Farligt avfall - Tjörns kommun (tjorn.se). 
 

 

Avfallsslag Exempel Hantering/lämnas Kommentar 

Förpackningar 

av ofärgat- och 

färgat glas, 

Konservburkar, 

ketchupflaskor, 

mjölkkartonger, 

flingpaket, burkar av 

Lämnas utsorterat på 

återvinningsstationen (ÅVS).  

 

Förpackningar omfattas av 

producentansvar**.  

 

http://www.sopor.nu/
https://www.tjorn.se/download/18.ecf27c8176338ebbe2499b/1607344614717/Avfallsplan%20f%C3%B6r%2013%20kommuner%20till%202030.pdf
https://www.tjorn.se/download/18.ecf27c8176338ebbe2499b/1607344614717/Avfallsplan%20f%C3%B6r%2013%20kommuner%20till%202030.pdf
https://www.tjorn.se/bygga-bo-miljo-och-trafik/avfall-och-atervinning/farligt-avfall


metall, papp och 

plast. 

glas, kapsyler med 

mera.  

Flerbostadshus och 

samfällighetsföreningar bör 

ha fastighetsnära insamling.   

Vid nyproduktion av 

flerbostadshus och 

verksamheter ska det finnas 

utrymme på fastigheten samt 

där avfallet uppstår till 

exempel köket, för utsorterat 

förpackningsmaterial.   

Returpapper Tidningar, reklamblad, 

magasin med mera. 

Lämnas sorterat på 

återvinningsstationen (ÅVS).  

 

Flerbostadshus och 

samfällighetsföreningar bör 

ha fastighetsnära insamling.   

Vid nyproduktion av 

flerbostadshus och 

verksamheter ska det finnas 

utrymme på fastigheten samt 

där avfallet uppstår till 

exempel köket, för utsorterat 

returpapper 

Matavfall 

 

Matberedningsavfall 

så som potatisskal, 

lökskal, fruktrester, 

kaffesump, räkskal 

med mera. Även rester 

och mat som blivit för 

gammal ingår. 

Matavfall ska sorteras ut 

separat.  

Matavfall sorteras ut i 

papperspåsar som 

tillhandahålls av kommunen 

eller i papperspåse från butik 

som är godkända för 

utsortering av matavfall. 

Matavfallspåsen slängs i ett 

separat kärl för insamling av 

kommunen.  

 

Alternativt komposteras 

matavfall i en egen 

hemkompost, kräver anmälan 

till 

miljöavdelningen/kommunen 

Hemkompostering av 

matavfall ska anmälas till 

Miljöavdelningen.  

  

Bioplastpåsar av typen majs- 

och/eller risstärkelse m.fl. är 

inte godkända i kommunens 

insamlingssystem.  

 

Vid nyproduktion av 

flerbostadshus och 

verksamheter ska det finnas 

utrymme på fastigheten samt 

där avfallet uppstår till 

exempel köket, för utsorterat 

matavfall  

Restavfall 

 

Diskborste, blöjor, 

kattsand, cd-skivor, 

snus, bullpapper, 

sugrör, bindor, 

tamponger med mera. 

Restavfall ska paketeras 

innan det slängs i ett separat 

kärl för insamling av 

kommunen. 

Restavfall är det avfall som 

är kvar när man sorterat ut 

förpackningar och 

returpapper, matavfall, farligt 

avfall, elektronik, läkemedel 

med mera.  

Farligt avfall 

- Batterier  

Bilbatteri, små 

batterier med mera.  

Lämnas på 

Återvinningscentralen 

(ÅVC). Små batterier kan 

även lämnas i ”Samlaren” 

och på vissa 

återvinningsstationer (ÅVS). 

 

Batterier omfattas av 

producentansvar**.  

 

Samlaren finns placerad i 

flertalet matvarubutiker, för 

mer information se 

kommunens hemsida, 

www.tjorn.se  
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Se även producenternas 

anvisningar om var du kan 

lämna uttjänta batterier.  

 

Flerbostadshus och 

samfällighetsföreningar bör 

ha fastighetsnära insamling 

av batterier. 

Farligt avfall 

- Elektronikavfall 

och vitvaror 

Kyl, frys, rakapparat, 

spis, mobiltelefon, 

dator, TV, leksaker 

med batterier, hårtork, 

brödrost, allt med 

sladd eller batteri. 

  

Lämnas på 

Återvinningscentralen 

(ÅVC). Smått 

elektronikavfall kan även 

lämnas i ”Samlaren”.  

 

Se även producenternas 

anvisningar om var du kan 

lämna uttjänt 

elektronikavfall.  

 

Flerbostadshus och 

samfällighetsföreningar bör 

ha fastighetsnära insamling 

av smått elektronikavfall. 

Elektriska och elektroniska 

produkter omfattas av 

producentansvar**.  

 

Samlaren finns placerad i 

flertalet matvarubutiker, för 

mer information se 

kommunens hemsida, 

www.tjorn.se  

Farligt avfall   

- Ljuskällor 

Glödlampor, lysrör, 

halogenlampor, LED-

lampor, 

lågenergilampor med 

mera. 

Lämnas på 

Återvinningscentralen 

(ÅVC). Små ljuskällor kan 

även lämnas i ”Samlaren”.  

Se även producenternas 

anvisningar om var du kan 

lämna uttjänta ljuskällor.  

 

Flerbostadshus och 

samfällighetsföreningar bör 

ha fastighetsnära insamling 

av ljuskällor. 

Ljuskällor räknas som 

elektronikavfall och omfattas 

därför av producentansvar**.  

 

Samlaren finns placerad i 

flertalet matvarubutiker, för 

mer information se 

kommunens hemsida, 

www.tjorn.se  

Farligt avfall, 

- Kemiska 

produkter 

Färg, lösningsmedel, 

lim, oljor, 

fotokemikalier, 

bekämpningsmedel, 

termometrar 

(innehåller 

kvicksilver), klorin, 

nagellack, tändvätska, 

lösningsmedel, bränsle 

med mera.  

Förpackningar med farligt 

avfall 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. 

Lämnas sorterat på 

återvinningscentral i 

emballage om högst 5 liter 

eller kg per enhet, ALLA 

emballage ska vara väl 

förslutna och tydligt 

uppmärkta med innehåll. 



Farligt avfall 

- Aerosoler 

Aerosolflaskor med 

hårspray, raklödder, 

grädde m.m.  

Lämnas sorterat på 

återvinningscentralen (ÅVC).   

 

Farligt avfall 

- Trycksatta 

behållare  

Brandsläckare, 

gasoltuber 

Lämnas sorterat på 

återvinningscentralen (ÅVC).   

 

Farligt avfall  

- Impregnerat trä 

Trall, slipers, 

telefonstolpe  

Lämnas sorterat på 

återvinningscentralen (ÅVC).   

 

Farligt avfall 

- Läkemedel och 

kasserade 

kanyler/sprutor 

Stickande/skärande/ 

smittförande avfall och 

läkemedel som 

uppkommer i hemmet. 

Lämnas på apotek i 

specialbehållare som 

tillhandahålls av apoteken 

eller på återvinningscentralen 

(ÅVC) 

Läkemedelsavfall får inte 

spolas ned i avloppet! 

Farligt avfall 

- Asbest  

Eternitplattor, äldre 

plastgolv med mera. 

Asbest lämnas väl 

paketerat. 

Material innehållande asbest 

ska vara väl inslaget i 

åldersbeständig plast (minst 

0,2 millimeter tjock) och 

förslutet med pack- och/eller 

emballagetejp. 

Du får lämna max 40 kilo 

kostnadsfritt, för större 

mängd ta kontakt med 

återvinningscentralen för 

en lösning och pris. 

Grovavfall 

Stort brännbart 

Madrass, soffa, fåtölj, 

resårmadrass. Större 

än 1 m eller tyngre än 

25 kg  

Lämnas på 

återvinningscentralen (ÅVC). 

Avfallet ska sorteras och 

lämnas enligt instruktion på 

plats.  

 

Fastighetsnära hämtning kan 

beställas enligt kommunens 

avfallstaxa. 

 

  

Brännbart 

Fint brännbart 

Mattor, stora leksaker, 

avfall som är för stort 

för att få plats i kärlet 

för restavfall eller i ett 

material eller skick 

som inte går att 

återvinna eller lämna 

till återbruk. 

Mindre än 1 m och 

lättare än 25 kg. 

Lämnas på 

återvinningscentralen (ÅVC). 

Avfallet ska sorteras och 

lämnas enligt instruktion på 

plats.  

 

Fastighetsnära hämtning kan 

beställas enligt kommunens 

avfallstaxa. 

 

Bygg- och 

rivningsavfall 

Fasta inventarier så 

som köksstommar, 

golv, väggar med 

mera. 

Mindre mängder får lämnas 

på återvinningscentralen 

(ÅVC). Avfallet ska sorteras 

och lämnas enligt instruktion 

på plats.  

 

Bygg- och rivningsavfall 

ska sorteras ut enligt 

åtminstone följande 

avfallsslag och ska förvaras 

skilda från varandra och från 
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Större mängd bygg- och 

rivningsavfall, kontakta 

auktoriserad entreprenör för 

fastighetsnära hämtning.  

annat avfall: 

• Trä 

• Mineral  

• Metall  

• Glas  

• Plast  

• Gips  

• Asfalt 4 (9)  

• Asbest  

• Jord  

• Wellpapp från bygg- och 

rivningsarbeten  

Gips Gipsskivor, gipsfigurer 

med mera. 

Lämnas sorterat på 

återvinningscentralen (ÅVC).   

 

Obrännbart 

Deponi 

Allt avfall som blir 

kvar efter 

källsortering, t.ex. 
Fönster, toalettstol, 

handfat, isolering, 

planglas, med mera.  

Lämnas sorterat på 

återvinningscentralen (ÅVC).   

 

Porslin, sten 

och betong 

Sten, tegel, 

betongplattor, 

köksporslin, med 

mera.  

Lämnas sorteras på 

återvinningscentralen (ÅVC).   

 

Däck med fälg  Däck med fälg Lämnas på 

Återvinningscentralen 

(ÅVC).  

 

Se även producenternas 

anvisningar om var du kan 

lämna uttjänta däck.  

Däck omfattas av 

producentansvar**.  

 

Däck utan fälg  Däck utan fälg Lämnas på 

Återvinningscentralen 

(ÅVC).  

 

Se även producenternas 

anvisningar om var du kan 

lämna uttjänta däck.  

Däck omfattas av 

producentansvar**.  

 

Metallskrot Cyklar, kastrull, 

barnvagn, tältpinnar, 

stekpanna, 

gräsklippare (tömd på 

olja och drivmedel), 

kabelskrot, järnrör, 

järnkamin med mera. 

Lämnas på 

återvinningscentralen (ÅVC). 

 



 

** Producentansvar innebär att producenterna, ansvarar för att samla in och ta om hand uttjänta 

produkter. Syftet är att motivera producenterna att ta fram produkter som är mer resurssnåla, 

lättare att återvinna och inte innehåller miljöfarliga ämnen. I Sverige har vi lagstiftat 

producentansvaret för vissa produktgrupper såsom, batterier, bilar, däck, elektronikutrustning 

(inklusive glödlampor och viss belysningsarmatur), förpackningar, läkemedel, radioaktiva produkter 

och herrelösa strålkällor. (Strålsäkerhetsmyndigheten) 

Dessutom finns det frivilliga åtaganden, som liknar producentansvar för exempelvis 

lantbruksplast (ensilageplast). 

 

Wellpapp Kartong, flyttlådor, 

wellpappemballage  

Lämnas på 

återvinningscentralen (ÅVC). 

Pappersförpackningar ska 

lämnas på 

återvinningsstationen (ÅVS).  

Böcker Böcker, pocket böcker Lämnas på 

återvinningscentralen (ÅVC). 

 

Trädgårdsavfa

ll 

Löv, mossa, vissna 

blommor, ogräs, 

gräsklipp, med mera.  

Lämnas på 

återvinningscentralen (ÅVC).  

 

 

Trädgårdsavfall får 

komposteras på den egna 

fastigheten (kräver ej 

anmälan till skillnad från 

matavfall). 

Invasiva arter Parkslide, jätte 

björnloka, lupiner 

m.m. Endast 

växtdelen, ej jord. 

Lämnas på 

återvinningscentralen (ÅVC).  

 

För mer info se  

Invasiva främmande arter − djur 

och växter (naturvardsverket.se) 

Växtdelar ska förpackas väl i 

dubbla påsar  

Ris och grenar Ris och grenar (större 

än 3 cm i diameter, 

mindre än 25 cm). 

Lämnas på 

återvinningscentralen (ÅVC).  

Ris och grenar får 

komposteras på den egna 

fastigheten. (kräver ej 

anmälan till skillnad från 

matavfall). 

Jord och 

fyllnads-

material  

Jord, lera med mera. Lämnas på 

återvinningscentralen (ÅVC). 

Materialet ska vara fritt 

från föroreningar och 

invasiva arter. 

Hårdplast Utemöbler, hinkar, 

plastblomkrukor, 

pulkor med mera.  

Lämnas på 

återvinningscentralen (ÅVC). 

Plastförpackningar lämnas på 

återvinningstationen (ÅVS).  

Trä Trämöbler, spillvirke, 

emballage, innerdörr, 

masonit, med mera. 

Lämnas på 

återvinningscentralen (ÅVC). 

 

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/invasiva-frammande-arter/
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/invasiva-frammande-arter/

