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Avfall för verksamheter 
Det finns minst två goda skäl att ha en hög ambition för sin 

avfallshantering: 1. Bidra till minskad miljöpåverkan och bättre 

resurshushållning. 2. Spara pengar på behandlingen av avfallet, 

på transporter och på materialinköp. 

 
Vad är avfall? 
Avfall är varje föremål, ämne eller substans som innehavaren vill, avser eller är skyldig att 

göra sig av med. Du som verksamhetsutövaren ska enligt miljöbalken: 

• Ha kunskap om avfall som uppkommer på företaget. 

• Hantera avfallet så att hälsa eller miljö inte tar skada. 

• Sortera och återvinna avfall och sträva efter att minska den avfallsmängd som 

uppkommer. 

• Anlita en godkänd transportör. 

• Lämna kommunalt avfall (hushållsavfall) till SSAM. 

Verksamhetsavfall och hushållsavfall 
Verksamhetsavfall är det avfall som uppkommer i exempelvis industrier, affärer eller 

tjänsteföretag och som inte klassas som kommunalt avfall/hushållsavfall, se nedan. 

Kommunalt avfall är sådant avfall som tidigare kallades hushållsavfall. Det uppkommer 

som en direkt följd av att människor oavsett ändamål eller verksamhet uppehåller sig 

inom en lokal eller anläggning. Det är till exempel köks- och städavfall från bland annat 
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personalmatsalar och kontor. Kommunen (SSAM) har monopol på hanteringen av 

kommunalt avfall. 

Så här ska du sortera ditt verksamhetsavfall 
Observera att en del slag av avfall kan tillhöra flera av grupperna nedan. 

1. Farligt avfall 

Farligt avfall är avfall som har sådana egenskaper att det kan vara särskilt skadligt för 

människors hälsa och miljön. För farligt avfall gäller särskilda regler om förvaring, 

transport och dokumentation. Exempel: Spillolja, batterier, färgrester, 

lösningsmedelsavfall.  

2. El-avfall 

El-avfall är förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning, och delar av sådant.  Exempel: 

Kasserade datorer, elmotorer, belysningsarmaturer, lysrör, glödlampor, spisar, tv, kablar.  

3. Avfall till återanvändning 

Med återanvändning menas att ett föremål används igen för samma eller liknande 

ändamål som tidigare. Exempel: Maskiner, lastpallar, möbler. 

4. Avfall med producentansvar 

Producentansvaret innebär att producenten är skyldig att ta tillbaka avfallet och anvisa 

insamlingsplatser där avfallet kan lämnas kostnadsfritt. Avfallslämnaren är i sin tur 

skyldig att sortera ut detta avfall. 
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I dagsläget finns producentansvar för följande: 

• Förpackningar 

• Returpapper (tidningar, reklam, kataloger och liknande) 

• Elektriska och elektroniska produkter (med vissa undantag) 

• Glödlampor och vissa belysningsarmaturer 

• Däck 

• Bilar 

5. Avfall till återvinning 

Med materialåtervinning menas när ett avfall förvandlas till en ny råvara. Exempel: 

Metallskrot som smälts ner och används på nytt. 

6. Matavfall 

I Växjö kommun går matavfallet till kommunens biogasanläggning för utvinning av 

fordonsbränsle. Exempel: Grönsaks- och fruktavfall, matrester, kaffesump, te.  

7. Brännbart avfall 

Det som blir kvar efter sortering är material som inte lämpar sig för återvinning. 

Brännbart avfall brinner utan energitillskott.  Exempel: Dammsugarpåsar, utslitna 

pärmar, diskborstar, skumgummi. 

8. Avfall till deponi 

När avfallet är sorterat återstår ett avfallsslag som hamnar på deponi. Detta avfall kallas 

deponirest. I deponiavgiften ingår en avfallsskatt. Exempel: Keramik, mineralull, asbest. 
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Transportbestämmelser för avfall  
Kommunalt avfall 

Det kommunala avfallet, det vill säga hushållsavfallet, ska transporteras av SSAM eller 

SSAM:s entreprenör.  

Transport av övrigt verksamhetsavfall: 

För att köra avfall åt andra krävs alltid anmälan eller tillstånd. 

Eget avfall högst 10 ton eller 50 m3 per år får man köra fritt. 

Transport av eget avfall över denna mängd kräver anmälan till länsstyrelsen. 

Transport av farligt avfall från en verksamhet kräver alltid anmälan eller tillstånd. 

Avfallslämnaren är alltid skyldig att kontrollera att transportören eller mottagaren är 

godkänd, det vill säga har nödvändiga tillstånd eller har anmält transporten till 

länsstyrelsen. 

För information om företagskort för att kunna lämna avfall till återvinningscentral se 

www.ssam.se 
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