
Avfall som uppkommit i egen verksamhet får transporteras utan anmälan 
eller tillstånd om mängderna understiger 50 ton eller 250 kubikmeter per år. 
För farligt avfall gäller andra regler. Läs mer om det i miljöförvaltningens 
informationsbroschyr ”Farligt avfall - företag”. 
 

LAGSTIFTNING 
Lagstiftning som är tillämplig inom avfallsområdet är bland annat: 
• Miljöbalken (1998:808) 
• Avfallsförordning (2001:1063) 
• Förordning (1994:1236) om producentansvar för däck 
• Förordning (2006:1273) om producentansvar för förpackningar  
• Förordning (1994:1205) om producentansvar för returpapper 
• Förordning (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska 

produkter 
• Förordning (2000:208) om producentansvar för glödlampor och vissa 

belysningsarmaturer 
• Förordning (2008:835) om producentansvar för batterier 
• Renhållningsordning för Karlstads kommun 

 

MER INFORMATION 
• Avfallsrådgivare, Rådrummet www.karlstad.se/radrummet 
• Karlstads Energi AB www.karlstadsenergi.se 
• Lagtexter www.notisum.se 
• Miljöförvaltningen www.karlstad.se/miljoskydd 

 

VILL DU HA HJÄLP MED MILJÖANPASSADE 

AVFALLSLÖSNINGAR? 
Kontakta: 
• IL Recycling  019-670 89 00 
• Karlstads Energi AB  054-540 71 00 
• Ragn-Sells AB  054-775 59 00 
• SITA   054-85 27 90 
• Stena Miljö Kundservice 031-742 59 50 
• Åmåls miljöhantering (Stena) 0532-616 80 

 
 

Postadress: Karlstads Kommun, 651 84 Karlstad 
Besöksadress: Stadshuset, Drottninggatan 32, Karlstad 

Tel: 054-540 46 60, Fax: 054-18 34 15 
Reviderad 2011-01-10 

 
 
 
 

 

AVFALL 
 

 Verksamheter och Företag 
 
 
 

   
 

INFORMATION FRÅN MILJÖFÖRVALTNINGEN 



 

AVFALL FRÅN VERKSAMHETER OCH FÖRETAG 
Verksamheter och företag skapar ofta både hushållsavfall och verksamhets-
avfall. Verksamhetsavfallet kan delas in i olika grupper, där en del avfallsslag 
kan tillhöra flera grupper. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det är du som bedriver verksamheten där avfallet uppkommer som ska se till 
att det hanteras på ett ur hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. Karlstads 
kommuns mål är att den totala mängden avfall ska minska samt att den åter-
vinningsbara delen av avfallet ska öka. 
 

HUSHÅLLSAVFALL 
Hushållsavfall uppstår även inom verksamheter och liknar avfallet från 
privata hushåll. Det kan vara köksavfall från kök, personalmatsalar och 
pentryn samt städsopor. Kommunen ansvarar för transport och behandling av 
detta avfall. Bestämmelser kring hushållsavfall finns i avfallsförordningen och 
i kommunens renhållningsordning. Kommunen, genom Karlstads Energi, 
erbjuder hämtning av matavfall. Matavfallet läggs i separata kärl som hämtas 
och transporteras till en rötningsanläggning för produktion av biogas. 
 

AVFALL MED PRODUCENTANSVAR 
Producentansvar innebär att den som tillverkar, säljer, överlåter eller importe-
rar en vara eller förpackning ansvarar för att den samlas in och återvinns på 
ett miljömässigt korrekt sätt (efter att den förbrukats). I Sverige finns produ-
centansvar på bilar, däck, el-avfall (inklusive lysrör, lågenergilampor och 
glödlampor), förpackningar samt tidningar och tidskrifter. För kontorspapper 
finns ett frivilligt åtagande från branschen.  
 
Returpapper, förpackningar och el-avfall ska sorteras ut på platsen där av-
fallet uppkommer. För mer information kan följande hemsidor vara till hjälp 
www.repa.se, www.el-kretsen.se, www.ftiab.se. Företag kan lämna 
förpackningsmaterial etc på Djupdalen. De övriga återvinningscentralerna och 
återvinningsstationer är till för privata hushåll. 
Kontakta gärna något av avfallsföretagen på sista sidan för information om 
hämtning och annan hjälp. 
 

 

AVFALL TILL MATERIALÅTERVINNING 
Järn och andra metaller bör sorteras ut för återvinning (exempelvis kan aluminium, 
koppar och rostfritt sorteras ut var för sig). 
 
Rent trä kan sorteras ut för återanvändning och återvinning. Går inte det, sorteras 
trä till brännbart. Impregnerat virke betraktas dock som farligt avfall. 
 
Tegel, betong, sten, jord och grus lämpar sig väl för återanvändning. Även asfalt 
kan återvinnas. Observera att materialen ska vara fria från farliga ämnen. Till 
exempel kan gammal asfalt innehålla stenkolstjära och kan då betraktas då som 
farligt avfall. 
 

BRÄNNBART AVFALL 
Brännbart avfall definieras som ”sådant avfall som brinner utan energitillskott efter 
det att förbränningsprocessen startat”. Exempel på brännbart avfall är plast och 
träavfall som inte är rent. Avfallet ska sorteras ut på platsen där det uppkommer. 
 

ORGANISKT AVFALL 
Organiskt avfall får inte deponeras (lagras på soptipp). Som organiskt avfall räknas 
till exempel industriellt livsmedelsavfall och vissa typer av slam. Avfallet kan 
samlas in och komposteras eller rötas (syrefri nedbrytning med produktion av bio-
gas som följd). 
 

FARLIGT AVFALL 
I de flesta verksamheter uppkommer något slags farligt avfall. Exempel på farligt 
avfall är spillolja, slam från tvättrännor, kasserade kemikalier och batterier, färg-
rester och oljeindränkta trasor. Det ska hanteras så att eventuellt spill eller läckage 
inte riskerar att förorena mark och vatten. Mer information om farligt avfall finns i 
miljöförvaltningens informationsbroschyr ”Farligt avfall – verksamheter och 
företag”. 
 

AVFALL TILL DEPONI 
Avfall till deponi är det material som återstår när sorteringen är klar och ytterligare 
återvinning inte är möjlig. Exempel på sådant avfall är blästersand och mineralull. 
Avfall som ska deponeras måste beskrivas innan det får lämnas på deponi. Det 
innebär att man som avfallslämnare måste redovisa vad det är för typ av avfall, hur 
det uppkommit och dess sammansättning. Djupdalen är Karlstads deponi. 
 

EGEN TRANSPORT 
Avfall får bara transporteras av den som har särskilt tillstånd. Tillstånd krävs 
däremot inte för avfall som kan återanvändas. Transporteras enstaka fraktioner av 
annans avfall till återvinning ska detta anmälas till länsstyrelsen.  
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