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                                                                          Blandat avfall (osorterat) 

Osorterat byggavfall. Exempelvis avfall ifrån rivning och röjningsarbete. Plastrester, kasserade möbler, trä med inslag av isolering, 
engångspallar, papper, trä, mineralull, samt (tegel, sten, jord och betong)* 

*Om tegel, betong, jord och sten läggs i containern får den totala lasthöjden inte överstiga 60 cm. Detta gäller även när man blandar 
med annat material. 

    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Träavfall 

Träfraktioner med inslag av limträ, skivor och målat trä med begränsat inslag av spik och beslag. Får ej innehålla impregnerat trä, 
slipers och ris. 

                                                                                   Metallavfall 

Metallfraktioner som järn och metallskrot, koppar aluminium, mässing, skrot ifrån stålbalkar, jordbruksredskap, armering, maskiner, 
diskbänkar, tomfat, plåtreglar, gjutjärnsrör, ventilation, barnvagnar, elkablar, elektriska motorer.  Får ej innehålla plast, trä, gummi, 
sopor, oljor/vätskor, radioaktivt skrot, explosionsfarligt material, kylskåp, frysar, bildskärmar, hälso- och miljöfarliga kemiska 
produkter. 

 

 

                                                                      Avfall betong och sten 

Betong, sten, kakel och tegel, leca, puts och murbruk, lättbetong, porslinn. Fritt från armering, kablar , plast och dyligt. 

                                                                                        Avfall ris 

Enbart ris och grenar max diameter 25 cm. Fritt från stubbar, plast, glas, sten jord, gräs och mindre buskar. 

I containern får du INTE kasta: 

1. Asbest – från exempelvis byggskivor, takskivor, rörisolering.  
2. Elektriskt eller elektroniskt avfall –batterier eller solcell. Produkter med freon – t ex kylskåp och frysboxar, (elkablar och 

elmotorer)* 
3. Ljuskällor – lysrör, lågenergilampor, glödlampor eller andra ljuskällor.  
4. Hushållsavfall – avser t ex köksavfall.  
5. Däck  
6. Farligt avfall – målarfärg, kemikalier, lösningsmedel, spillolja, impregnerat material t ex tryckimpregnerat trä. 
7. *Elmotorer och elkablar får kastas i fraktion metallavfall 

        För att vi ska kunna ställa ut containern krävs att: 

A. Det är tillåtet att parkera på anvisad uppställningsplats. 
B. Vägen ska klara en tung lastbil och vara minst 3 m bred. 
C. Fri höjd på 4,5 m och 10 m fri yta framför containern. 

För att vi ska kunna hämta containern krävs att: 

A. Container 10 m3: Lastas med max 6 ton. 
B. Container (22 m3 - 38 m3): Lastas med max 10 ton.  
C. Containern får ej fyllas över kanten. 


