
Information till företag  
och verksamheter om avfall

I det bruna kärlet lägger du dina 
plastpåsar med matavfall. Knyt 
påsen med dubbelknut inget 
löst avfall ska läggas i kärlen.

I det gröna kärlet lägger du dina 
plastpåsar med restavfall. Knyt 
påsen med dubbelknut inget löst 
avfall ska läggas i kärlen.

Hushållsliknande avfall i verksamheter är sådant avfall som uppstår i  
exempelvis personalutrymmen. Företag och verksamheter ska  

ha abonnemang hos kommunen om hämtning av hushållsavfall.

Övrigt avfall som uppkommer är verksamhetsavfall.  



Verksamhetsavfall
Verksamhetsavfall är exempelvis förpackningar, grovavfall och farligt avfall 
med mera. Företaget ordnar självt hämtning av allt övrigt avfall som uppkom-
mer i verksamheten. Ni väljer själva vilken privat aktör som ska utföra hämt-
ningen.  

Kommunerna har ingen skyldighet att ta emot verksamhetsavfall på åter-
vinningscentraler. I de kommuner där företag kan lämna förpackningar och 
grovavfall ska allt avfall registreras och sorteras enligt anvisning, då tas avgift  
ut enligt gällande taxa. Företag får INTE lämna sina förpackningar på någon 
återvinningsstation. Verksamheter har också ett stort eget ansvar när det 
gäller elavfall och det farliga avfallet, nedan ser du extra information om hur 
det ska hanteras.

Elavfall från företag
Regler för konsumentelavfall från verksamheter
Det konsumentelavfall som uppstår i verksamheter behöver registreras enligt 
definitionen av avfallsproducent 6 kap 1 § och insamlare 6 kap 3 § i Avfallsför-
ordningen (2020:614).

Du som avfallslämnare ska lämna uppgifter om vart avfallet kommer ifrån, 
vilken avfallskod det har och hur många kilo det består av. Återvinningscen-
tralen kommer i sin tur att rapportera detta till Naturvårdsverkets register för 
farligt avfall.

Vad ska du som verksamhet göra?
1. Tag med ifyllt utskrivet avlämnarintyg. Intyget skaffar du på  

www.elkretsen.se/avlämnarintyg
2. Lämna intyget till personalen innan du lämnar avfallet.

Vad är konsumentelavfall?  
Det kan exempelvis vara kaffebryggaren, vattenkokaren, arbetsbelysning osv. 
För övrigt elavfall kontakta El-Kretsen.



Farligt avfall 
Från och med 1 november 2020 ska alla företag/verksamheter som hanterar 
farligt avfall rapportera uppgifter om det till ett nationellt avfallsregister hos 
Naturvårdsverket. 

Mer information finns på Naturvårdsverkets hemsida www.naturvardsverket.
se. Du kan också kontakta deras kundtjänst via e-post på kundtjanst@natur-
vardsverket.se eller via telefon 010-698 10 00. 

Kommunerna har ingen skyldighet att ta emot verksamheternas farliga avfall 
på återvinningscentralen. I de kommuner där man kan lämna mindre mängd 
farligt avfall, ska avfallet registreras och sorteras enligt anvisning, då tas avgift 
ut enligt gällande taxa. Mer information finns på kommunernas hemsidor.

Du som avfallslämnare ska lämna uppgifter om vart avfallet kommer ifrån, 
vart det ska lämnas, vilken avfallskod och hur många kilo det består av. Åter-
vinningscentralen kommer i sin tur att rapportera det till Naturvårdsverkets 
register för farligt avfall. 

Transport av farligt avfall och elavfall
Om du transporterar farligt avfall från verksamheten kan du behöva tillstånd 
från Länsstyrelsen. Mer information finns på länsstyrelsens hemsida www.
lansstyrelsen.se



Var lägger man vad?
Hushållsliknande avfall
Matavfall sorteras i plastpåsar, knyts med 
dubbelknut som sedan läggs i det bruna 
kärlet.  

Restavfall sorteras i plastpåsar, knyts med dubbelknut som sedan och läggs i det 
gröna kärlet.

Elavfall och övrigt avfall
Kontakta valfri privat aktör för hämtning och omhändertagande av avfallet.

Farligt avfall
Kontakta valfri privat aktör för hämtning och omhändertagande av avfallet.
Sprutor och överblivna läkemedel för djur ska lämnas till veterinär.

Kontakt

Bengtsfors kommun
www.bengtsfors.se 
Box 14, 666 21 Bengtsfors
0531- 52 60 00
kommun@bengtsfors.se

Dals-Eds kommun
www.dalsed.se 
Box 31, 668 21 ED   
0534-190 00
kommun@dalsed.se

Färgelanda kommun 
www.fargelanda.se
Allhemsvägen 5, 458 80 Färgelanda
0528-56 70 00
kommun@fargelanda.se

Melleruds kommun
www.mellerud.se
Box 64, 464 80 Mellerud
0530 – 180 00
kommun@mellerud.se


