
 

SORTERINGSANVISNINGAR   
 
 

  2020-09-07 - 1 - 

Avfallskod Materialtyp  Består av Får ej innehålla Information till chaufför Lämnas på anläggning 
101 Fint brännbart 

verksamhetsavfall 
 

Material som brinner utan 
energitillskott, brännbart industri- 
och produktionsavfall t.ex. plast, 
papper, trä, textil, m.m. 
Får innehålla spikar, gångjärn etc. 
som sitter fast i materialet. 

Farligt avfall, elektronikavfall, vitvaror, 
obrännbart avfall, metaller, gips, 
impregnerat trä, PVC-plast, större 
mängder frigolit, gummidäck, 
dammande material, träpulver,  
sågspån, möbler med stålfjädrar. 
Band av exempelvis tyg eller plast 
längre än 2 m. 
 

Längd mindre än 1,0 m, max vikt  
25 kg per föremål. 
Om fordonens max höjd överstiger  
4,4 m måste vågen aviseras för 
alternativ lossning. 
 

Avfallskraftvärmeverket Sävenäs, 
samtliga omlastningsstationer 

105 Grovt brännbart 
verksamhetsavfall 

 

Sorteras och finfördelas innan 
förbränning. Trälådor, träpallar, 
papper.  
 
 

Farligt avfall, elektronikavfall, vitvaror, 
obrännbart avfall, metaller, gips, 
impregnerat trä, PVC-plast, större 
mängder frigolit, gummidäck, 
dammande material, träpulver, sågspån, 
möbler med stålfjädrar. 
Band av exempelvis tyg eller plast 
längre än 2 m. 
 

Max vikt 500 kg per föremål. Sorteringsanläggningar: 
Skräppekärr,  
Högsbo  
Munkegärde  

150 Färskt trä 25 cm i 
diameter 
 

Grovt brännbart: sorteras och 
finfördelas (krossas maskinellt) 
före förbränning, brinner utan 
energitillskott efter det att 
förbränningsprocessen startat. 

Matavfall, farligt avfall, 
elektronikavfall, obrännbart avfall, 
metaller, band gips, impregnerat trä, 
PVC-plast, större mängder frigolit, 
gummidäck, dammande material, 
träpulver, sågspån 
 

Max 500 kg per föremål. OBS! Stubbar ska lämnas till 
Skräppekärr 
Munkegärde 

179 Impregnerat trä 
 
Kreosot- och metallimpregnerat trä,  
Oljeimpregnerat trä t.ex. slipers  
och lyktstolpar. Tryckimpregnerat  
trä t.ex. altanplank, bullerplank,  
lekställningar, blomsterlådor, m.m. 
 

 

PCB kan finnas på transformatorer, på 
stolpar, större metalldelar. 

Mottagning av impregnerat trä 
planeras i samråd med personalen i 
vågen på Sävenäs. Tel: 031–618029. 
Vid mottagande av impregnerat trä 
krävs transportdokument.  
Längd max 5 m. 

Försorteringen avfallskraftvärme-
verket Sävenäs  
Sorteringsanläggningar: 
Högsbo 
Kläpp  
Munkegärde  
 

201 Obrännbart 
verksamhetsavfall  

 

Avfall som inte går att bränna eller 
som inte är lämpligt att bränna. 
Isolering, betong, kakel, glas, 
metaller, minerit, kassaskåp, 
blåbetong. 
 

Utsorterat komposterbart, brännbart, 
farligt avfall, elektronikavfall, gips. 

 Sorteringsanläggningar: 
Skräppekärr 
Högsbo 
Kläpp 
Munkegärde 
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301 Avfall till sortering 

verksamhetsavfall 
(blandat avfall) 
 

Blandat brännbart och obrännbart 
t.ex. trä, skrot, stålrör och 
kontorsmöbler.  
 
 

Farligt avfall, gips, impregnerat trä, 
dammande material, träpulver, 
elektronik, matavfall. oklippt vajer, 
möbler innehållande stålfjädrar. 
 
 

Maxvikt 500 kg per föremål. 
 

Sorteringsanläggningar: 
Skräppekärr 
Högsbo 
Kläpp  
Munkegärde 
 

302 Möbler med 
stålfjädrar 

Avfall till sortering innehåller både 
brännbart- och obrännbart material 
och kräver sortering och krossning 
före det slutbehandlas 

Farligt avfall, gips, impregnerat trä, 
dammande material, träpulver, 
elektronik, matavfall. oklippt vajer 

 Sorteringsanläggningar: 
Skräppekärr 
Högsbo 
Kläpp  
Munkegärde 
 

311 Avfall till sortering 
med gips 

Avfall till sortering innehåller både 
brännbart- och obrännbart material 
och kräver sortering och krossning 
före det slutbehandlas.  

Farligt avfall, impregnerat trä, 
dammande material, träpulver, 
elektronik, matavfall. oklippt vajer, 
möbler innehållande stålfjädrar 

 Sorteringsanläggningar: 
Skräppekärr 
Högsbo 
Kläpp  
Munkegärde 
 

406 Behandlat trä 
 
Målat och omålat trä, träpallar, 
bräder, rivningsvirke, 
träemballage, trämöbler, träspill, 
spånskivor. Får innehålla en 
mindre mängd, skruv, spik, 
gångjärn ingående i materialet. 
 

Möbler med ståldelar, gips, färskt trä, 
impregnerat trä, takpapp, isolering. 

 Sorteringsanläggningar: 
Skräppekärr 
Högsbo 
Kläpp 
Munkegärde 

kyl/ frys Produkter med 
köldmedium från 
verksamheter utan 
producentansvar 

Större kylar, frysar och avfuktare, 
vissa torktumlare som innehåller 
freon. 
 

 Omfattas inte av producentansvar 
. 

Veolia, Importgatan 47. 
 

kyl/ frys Produkter med 
köldmedium från 
hushåll med 
producentansvar 

Kylar, frysar mm som kan 
innehålla CFC (freon) i köldkretsar 
och/eller isolering. 
 
 

 Kylar, frysar från hushåll 
Schablonvikt 50 kg/st. 
Omfattas av producentansvar 
. 
 

Veolia, Importgatan 47. 
 
 

Vitvaror Vitvaror med 
producentansvar 

 

Spisar, tvättmaskiner, torktumlare, 
torkskåp. 

 
 

Omfattas av producentansvar 
 
 

Veolia, Importgatan 47. 
 

Vitvaror Vitvaror utan 
producentansvar 

 

Industritvättmaskiner, 
industrispisar, grillbord mm. 

 
 
 

Omfattas inte av producentansvar 
 

Veolia, Importgatan 47. 
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466 Obehandlat trä 

 
 

Får innehålla en mindre mängd 
spik, skruv och  
beslag mindre än en handflatas 
storlek. 
 
 

Impregnerat trä, målat trä, laminat, 
spånplattor o.d. 
 

 Sorteringsanläggningar: 
Skräppekärr 
Högsbo 
Kläpp 
Munkegärde. 

610 Ris 
 
Ris, kvistar, mindre stammar. 
 

Träpallar, möbler, löv, gräs, stubbar 
rötter jord mm då ska det istället 
klassas som 611. 

Mindre än 25 cm i diameter. 
 

Sorteringsanläggningar: 
Skräppekärr 
Högsbo 
Kläpp 
Munkegärde 
 

611 Trädgårdsavfall 
 
Organiskt avfall från trädgårdar, 
jordbruk, markentreprenad. 
Beskärningsavfall, gräs, halm, hö, 
löv, rabattrens, rotfrukter, 
spannmål, fallfrukt.  
(Grässvål med den jord som sitter 
fast i gräsrötterna är ok.) 

Stubbar Mindre än 3 cm i diameter på 
kvistar. 
 
 

Marieholm anläggning för 
biologiskt avfall 
 
Sorteringsanläggningar: 
Kläpp 
Munkegärde 
 

721 Asbest 
 
Byggmaterial som innehåller  
asbest.  
Isoleringsmaterial, eternitplattor. 
EWC kod 170605. 
 
 
 

 Innehåller lasset bara lite asbest 
måste hela lasset behandlas som 
asbest. Materialet skall vara 
inplastat före leverans.  
Material till deponi enbart efter 
godkänd Grundläggande 
karaktärisering.  
Ta med GK:n till anläggningen. 
 

Tagene Deponi 
 

745 Biologiskt avfall Döda husdjur. Humanbiologiskt 
avfall. 

 Större än 50 kg men max 80 kg 
Material till specialugnen 
ska alltid föranmälas  
Tel: 031–618054. 
 

Avfallskraftvärmeverket Sävenäs 
specialugnen 

750 Riskavfall 
direktinmatning  

Avfall som kan medföra risk för 
ohälsa eller olycksfall. 
Läkemedelsavfall, skärande och 
stickande avfall, smittförande 
avfall. 

Obrännbart material.  
Varje "kolli” i en leverans får inte 
innehålla mer än 20% flytande 
material. 

Max mått på pallgods 120x80 cm 
och en sammanlagd höjd på max 
100 cm. 
Material till direktinmatningen 
ska alltid föranmälas till vågen 
Sävenäs Tel: 031–618029. 
 

Avfallskraftvärmeverket Sävenäs 
Risk- och sekretessmottagningen 
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751 Riskavfall, 

specialugn 
Avfall som kan medföra risk för 
ohälsa eller olycksfall. 

Sjukvårdsavfall, biologiskt avfall. Material till specialugnen 
ska alltid föranmälas  
Tel: 031–618054. 
 

Avfallskraftvärmeverket Sävenäs 
specialugnen 

766 Sekretess,  
destruktion av 
känsligt material 

 

Papper, mappar, cd-skivor, pärmar, 
kan även avse varupartier som 
skall kasseras eller förstöras på ett 
säkert sätt. 

Obrännbart avfall Max mått på pallgods 120x80 cm 
och en sammanlagd höjd på max 
100 cm. 
Material till direktinmatningen ska 
alltid föranmälas till vågen Sävenäs 
Tel: 031–618029. 
 

Avfallskraftvärmeverket Sävenäs 
Risk- och sekretessmottagningen 

910 Gips 
 
Ny och begagnad gips. Rent gips 
med enstaka trä- och metallreglar. 

Hela väggpartier.   Sorteringsanläggningar: 
Skräppekärr 
Högsbo 
Kläpp  
Munkegärde. 
 

925 Stenmaterial, rent 
 
Utan armering, makadam, mursten, 
tegelsten, takpannor, lecablock, 
kakel, oarmerad betong. 
 

Jord, glas och gips. Mindre än 40 cm. Sorteringsanläggningar: 
Skräppekärr 
Högsbo 
Kläpp 
Munkegärde 
 

930 Stenmaterial 
blandat 

 

Utan armering, makadam, mursten, 
tegelsten, takpannor, lecablock, 
oarmerad betong, porslin, glas, 
gips <10%. 
 

Jord 
 

Del av fraktionen är större än  
40 cm. 

Sorteringsanläggningar: 
Skräppekärr 
Högsbo 
Kläpp  
Munkegärde 
 

975 Företags ÅVC 
Sorterat 

Material sorterat av kund på 
Renovas företags ÅVC 

 Osorterat material gå in som 301. Sorteringsanläggningar: 
Skräppekärr 
Högsbo 
Kläpp  
Munkegärde 
 

925 Stenmaterial, rent 
 
Utan armering, makadam, mursten, 
tegelsten, takpannor, lecablock, 
kakel, oarmerad betong. 
 

Jord, glas och gips. Mindre än 40 cm. Sorteringsanläggningar: 
Skräppekärr 
Högsbo 
Kläpp 
Munkegärde 
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930 Stenmaterial 

blandat 
 

Utan armering, makadam, mursten, 
tegelsten, takpannor, lecablock, 
oarmerad betong, porslin, glas, 
gips <10%. 
 

Jord 
 

Del av fraktionen är större än  
40 cm. 

Sorteringsanläggningar: 
Skräppekärr 
Högsbo 
Kläpp  
Munkegärde 
 

975 Företags ÅVC 
Sorterat 

Material sorterat av kund på 
Renovas företags ÅVC 

  Sorteringsanläggningar: 
Skräppekärr 
Högsbo 
Kläpp  
Munkegärde 
 

 


