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Sorteringsbilaga - Anvisningar om sortering och överlämnande  

 
Av kommunens renhållningsföreskrifter och övriga tillämpliga föreskrifter följer att nedan 

uppräknade avfallsslag skall utsorteras. Avfallet lämnas på anvisad plats som anges vid re-

spektive avfallsslag. Av bilagorna 3, 3.1 och 3.2  till kommunens renhållningsföreskrifter 

framgår, förutom hämtningsfordonets väg, var i kommunen det finns återvinningscentraler 

(ÅVC) och återvinningsstationer (ÅVS).  

 

Farligt avfall 
Farligt avfall är sådant avfall som enligt förteckningen i bilaga 2 till avfallsförordningen 

(2001:1063) betecknas med en asterisk (*) eller annat avfall som har en eller flera egen-

skaper som anges i bilaga 3 till avfallsförordningen. Hushållsavfall som utgörs av eller 

innehåller farligt avfall lämnas på kommunens återvinningscentral i Malå. 

 

Följande produkter eller ämnen utgör exempel på vad som skall hanteras som farligt avfall: 

– Färg-, lackavfall samt hartser 

– Limavfall (exempel kontaktlim, epoxilim, spackel) 

– Lysrör (exempelvis lågenergilampor, solarierör, halogenlampor, vanliga  

lysrör) 

– Lösningsmedel 

– Fotokemikalier (exempelvis fix och framkallare) 

– Bekämpningsmedel 

– Sprayburkar 

– Annat starkt surt eller starkt alkaliskt avfall (exempelvis frätande ämnen som 

kaustiksoda, svavelsyra, ammoniak, lut, avkalkningsmedel) 

– Avfall som innehåller kvicksilver (exempelvis termometrar, barometrar,  

reläer) 

– Spillolja och annat oljeavfall 

 

Läkemedel och kanyler 
Medicin från hushåll, inklusive cytostatika, lämnas på apotek. 

 

Använda kanyler läggs i en speciell behållare som fås på apoteket. Behållare med innehåll 

återlämnas till apoteket. 

 

Grovavfall 
Grovavfall är sådant skrymmande avfall från hushållen som inte ryms i eller av andra skäl 

inte kan läggas i behållare eller säck för hushållsavfall. Grovavfall är exempelvis utrangerade 

möbler, cyklar och liknande. Grovavfall från hushållen (skrymmande hushållsavfall) lämnas 

på ÅVC i Malå eller i samband med grovavfallsinsamlingen som sker kampanjvis i vissa byar. 

 
Trädgårdsavfall 
Trädgårdsavfall från mindre områden (villatomter m.m.) får komposteras på den egna tom-

ten om det sker utan olägenhet för omgivningen eller föras till av kommunen anvisad plats. 

Exempel på trädgårdsavfall är gräs, löv, blast m.m. 

 

Döda sällskapsdjur  
Döda sällskapsdjur lämnas till auktoriserad anläggning för kremering. Små sällskapsdjur kan 

grävas ner på den egna fastigheten.  
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Stickande och skärande avfall 
Stickande och skärande avfall, t.ex. rakblad, nålar, trasigt glas och porslin, kan skada den 

som skall hantera soppåsen. Stickande och skärande avfall skall därför förpackas väl innan 

det slängs i soporna (hushållsavfall till förbränning). Föremålet kan t.ex. slås in i toalettpap-

per och läggas i en tom mjölkkartong, som i stället för att gå till återvinning får agera skydd 

mot skärsår. 

 

Beträffande använda kanyler, se Läkemedel och kanyler på föregående sida. 

 

Avfall under producentansvar 
Avfall för vilket producentansvar råder, t.ex. returpapper, förpackningar, elektriskt och 

elektroniskt avfall, bilar, batterier m.m., skall hanteras enligt särskilda anvisningar från re-

spektive materialbolag eller producent.  

 

– Returpapper och förpackningar  

Returpapper och förpackningar av metall, kartong, plast, wellpapp och glas lämnas 

på ÅVS, miljövagn eller på annan plats som anvisas av producent. I de fall fastig-

hetsägaren anordnat fastighetsnära insamling kan avfallet lämnas där (gäller vissa 

hyresfastigheter)  

 

– Uttjänta bilar skall lämnas till plats som anvisas av bilproducent. Mottagningsställe i 

Malå kommun är för närvarande Malå Karosseriteknik AB. 

 

– Kasserade däck, med eller utan fälg, lämnas till återförsäljare. 

 

– Batterier 

Alla kasserade batterier, oavsett typ, ska samlas in.  

- Småbatterier lämnas på återvinningscentral eller till näringsidkare som säljer bat-

terier.  

- Större batterier och produkter med inbyggda batterier lämnas på återvinningscen-

tral eller till försäljningsstället.  

- Bilbatterier och andra större startbatterier avlämnas till återförsäljare, på kommu-

nens ÅVC eller till företag som återvinner dessa batterier. 

 

– Avfall av elektriska och elektroniska produkter från hushållen 

- Kasserade elektriska eller batteridrivna produkter t.ex. TV- och radioapparater, da-

tautrustning, telefoner, armaturer, elektriska handverktyg m.m. lämnas till 

återförsäljare vid köp av ny vara eller på kommunens återvinningscentral. 

- Lysrör, lågenergilampor och glödlampor lämnas på kommunens återvinningscen-

tral. 

- Kasserade kylskåp, frysar och övriga vitvaror lämnas till återförsäljare vid köp av 

ny vara eller på kommunens återvinningscentral. 


