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Allmänt 
 
Av kommunalförbundets renhållningsföreskrifter och övriga tillämpliga föreskrifter följer 
att nedan uppräknade avfallsslag ska utsorteras. Avfallet ska lämnas på den vid respektive 
avfallsslag anvisade platser. Avfallet ska paketeras, märkas etc. enligt nedan. 
 
Återvinningsplatsers lokalisering uppges längst bak i dessa anvisningar.  
 

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

- Färg-, lackavfall samt hartser 
 

- Limavfall (exempel kontaktlim, epoxilim, spackel) 
 
- Starka rengöringsmedel 

 
- Lösningsmedel 

 
- Fotokemikalier (exempelvis fix och framkallare) 

 
- Bekämpningsmedel 

 
- Sprayburkar 
 
- Tryckimpregnerat trä 

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

kaustiksoda, svavelsyra, ammoniak, lut, avkalkningsmedel) 
 

- Avfall som innehåller kvicksilver (exempelvis termometrar, barometrar, reläer) 
 
Hushållsavfall som utgörs av eller innehåller farligt avfall lämnas vid kommunal-
förbundets återvinningscentraler.  
 
Farligt avfall ska paketeras i lämplig förpackning, gärna originalförpackning om den är 
hel. Syns innehållsförteckningen ordentligt räcker det som märkning annars måste 
förpackningen märkas med innehåll.  

  

Läkemedel och cytostatika 
Läkemedel och cytostatika lämnas på apotek i härför avsedda behållare/platser. 
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Risk- och smittförande avfall 
Kanylspetsar uppkomna hos hushåll inom Falköpings och Töreboda kommun lämnas, i 
därför avsedda behållare, till apoteken. 
 
I Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro kommuner förpackas kanylspetsarena i en burk, gärna en 
plåtburk, försluts väl så att locket sitter kvar ordentligt. Burken läggs sedan i sopkärlet 
bland övriga hushållssopor. 
 
Övrigt avfall som utgör risk- eller smittförande avfall ska läggas i tät försluten behållare. 
Behållaren läggs i sopkärlet/sopbehållaren. 
 

Batterier 
Småbatterier ska i avvaktan på att ansvaret övergår till producenterna lämnas i 
kommunalförbundets särskilda insamlingsbehållare som främst är lokaliserade till 
återvinningsstationer och återvinningscentraler. 
 
Produkter med inbyggda miljöfarliga batterier kan lämnas vid försäljningsställen eller 
kommunalförbundets återvinningscentraler. 
 
Bilbatterier och andra större startbatterier kan lämnas vid försäljningsställen eller 
kommunalförbundets återvinningscentraler. 
 

Avfall under producentansvar 
Tidningar, kataloger och reklam samt förpackningar av metall, kartong, plast, wellpapp 
och glas lämnas till återvinningsstationerna som är producenternas insamlingssystem eller 
på annan plats som anvisas av förpacknings- eller tidningsproducent. Se mer på 
förpacknings- och tidningsinsamlingens hemsida: www.ftiab.se 
 
Övrigt avfall med producentansvar, som inte anges nedan, såsom t ex däck, lämnas på 
plats som anvisats av producent, vilket normalt sätt är vid respektive försäljningsställe. 
 

Avfall av elektriska och elektroniska produkter från hushållen  
(inkl kyl och frys) 
I hushållen normal förekommande avfall från elektriska och elektroniska produkter 
(nedan kallat el-avfall) ingår i producentansvaret.  
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Häri ingår bland annat: 

- TV- och radioapparater 
- Datorer 
- Elektriska handverktyg 
- Hushållsapparater 
- Lysrör (exempelvis lågenergilampor, solarierör, halogenlampor, vanliga lysrör) 
- Kylar och frysar 

 
Se mer på El-kretsens hemsida: www.el-kretsen.se 
 
El-avfall, inklusive belysningsutrustning ska förvaras skilt från annat avfall. 
 
Kasserade kylskåp och frysar kan lämnas vid flertalet, dock inte alla, av 
kommunalförbundets återvinningscentraler, se sammanställning längst bak i dessa 
anvisningar. 
 
Övrigt el-avfall kan lämnas vid de flesta, dock inte alla, av kommunalförbundets 
återvinningscentraler, se sammanställning längst bak i dessa anvisningar. 
 

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 
kasserade möbler, cyklar och liknande. Grovavfall omfattas inte av producentansvar. 
 
Grovavfall från hushållen (skrymmande hushållsavfall) hämtas, vid beställning av 
hämtning, på anvisad plats eller lämnas vid kommunalförbundets återvinningscentraler. 
Vid hämtning betalar beställaren av hämtningen, en avgift i enlighet med avfallstaxan. 
 
Grovavfall behöver normalt inte förpackas. Brännbart och ej brännbart grovavfall ska 
hållas särskiljt från varandra. Mindre mängder grovavfall kan lämpligen förpackas i säck 
eller buntas ihop. Observera att grovavfall som ska hämtas måste märka med 
”Grovavfall”. 
 
Brukbara möbler, husgeråd, hela och rena kläder etc. kan om man vill lämnas till Second-
handbutiker eller dylikt. 
 

Trädgårdsavfall 
Trädgårdsavfall från hushållen komposteras hemma eller lämnas vid kommunal-
förbundets återvinningscentraler.  
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Latrin, slam och avfall från andra toalettlösningar 
Latrin, slam och avfall från andra toalettlösningar ska som huvudregel hållas skilt från 
annat avfall och omhändertas på ett sätt som främjar människors hälsa och miljön. 
Miljönämnden i respektive medlemskommun handlägger denna typ av ärenden.  
 
Om avfall tas om hand på egna fastigheten ska det företrädelsevis ske genom 
kompostering och i förekommande fall urinspridning.  
 
I de fall avfallet inte tas om hand på egen fastighet utan tas om hand av någon annan ska 
sådan tömning anses som en entreprenadtjänst tillhandahållen och godkänd av 
kommunalförbundet. Avtal ska finnas mellan omhändertagaren och kommunalförbundet.  
  
I de fall hämtning sker, hämtas avfallet vid fastigheten. Avfallet ska vara förpackat i 
emballage som tillhandahålls av kommunalförbundet. 
 
Avfall från förbränningstoaletter kan läggas i soptunnan om det förpackas med dubbla 
påsar eller på annat sätt som säkerställer den hygieniska aspekten. 
 

Döda sällskapsdjur samt avfall från husbehovsjakt 
Döda sällskapsdjur samt avfall från husbehovsjakt lämnas på den plats kommunal-
förbundet i varje enskilt fall anvisar. 
 

Avfall från underhåll av egen fastighet 
Mindre mängder bygg- och rivningsavfall kan lämnas på någon av kommunalförbundets 
återvinningscentraler.  
 
Större mängder av bygg och rivningsavfall hanteras som verksamhetsavfall och kan 
lämnas vid bland annat Falevi avfallsanläggning i Falköping, Risängens 
avfallsanläggning i Skövde, Tibro återvinningscentral och Borreboda avfallsanläggning i 
Töreboda. 
 

Matavfall 
Se separata ”matavfallsanvisningar” för utsortering av matavfall.  
 

Frityr- och matlagningsolja 
Små mängder (1-2 liter) kan läggas i soptunnan om det förpackas i förpackning med 
tättslutande lock samt med dubbla påsar eller på annat sätt som säkerställer den 
hygieniska aspekten, dvs. att avfallet inte rinner ut och kladdar. 
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Mottagning av frityr- och matlagningsolja finns i dagsläget vid återvinningscentralen i 
Hjo. 
 

Blandat hushållsavfall 
Blandat hushållsavfall läggs i soppåse. Soppåsen läggs i sopkärl eller annan behållare 
avsedd för insamling av blandat hushållsavfall.  
 
Eventuella stickande och skärande avfall såsom knivar, trasigt glas m.m. ska paketeras in 
väl så att det inte sticker ut ur paketet. Paketet läggs sedan i soppåsen som läggs i 
sopkärlet. 
 
Information om sortering, se även www.aos.skovde.se. 
 
 

Placering av återvinningscentraler mm 
 
Falköpings kommun: 
Återvinningscentraler: Falevi (Mossvägen i Falköping), Floby, Stenstorp 
 
Återvinningsstationer: Danska Vägen (Bergsliden), S: t Sigfridsgatan (ICA 
Centralhallen), Hjelmarörsgatan, Scheelegatan/Nils Ericsonsgatan, Marknadsgatan 
(WILLYS), Hästbacken p-plats, Prästgärdesparkeringen, Ållebergs Center (PA-sparköp) 
Borgunda, Broddetorp, Floby, Gudhem, Kättilstorp, Odensberg, Stenstorp, Slutarp-
Kinnarp, Torbjörntorp, (Valtorp), Vartofta, Åsarp 
 
Återvinningscontainrar: Axtorp, Brismene, Börstig, Döve, Fivlered, Jäla, Solberga, 
Vistorp 
 
 
Hjo kommun: 
Återvinningscentraler: Nolängsgatan, Hjo  
(Tar emot frityrolja.) 
 
Återvinningsstationer: Bangatan, Idrottsgatan/Guldkroksslingan, Blikstorp och 
Korsberga 
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Karlsborgs kommun: 
Återvinningscentraler: Tippvägen, Karlsborg 
 
Återvinningsstationer: Parkvägen, Smedjegatan, Hanken Tunvägen, Västra Varvsgatan, 
Forsvik, Mölltorp och Undenäs  
 
 
Skövde kommun: 
Återvinningscentraler med mottagning av allt avfall: Risängen, Komponentvägen 
 
Återvinningscentraler med begränsad mottagning av avfall: 
 
 På de mindre ÅVCerna tas inte detta emot: 
SkultorpÅVC Farligt avfall, kyl & frys, övriga vitvaror, tryckimpregnerat trä 

samt asbest 
Södra Ryd ÅVC Kyl & frys, övriga vitvaror, tryckimpregnerat trä samt asbest 
Stöpen ÅVC Kyl & frys, övriga vitvaror, tryckimpregnerat trä samt asbest 
Tidan ÅVC Kyl & frys, övriga vitvaror, tryckimpregnerat trä samt asbest 
Timmersdala ÅVC Kyl & frys, övriga vitvaror, tryckimpregnerat trä samt asbest 
Värsås ÅVC Kyl & frys, övriga vitvaror, tryckimpregnerat trä samt asbest 
 
 
Återvinningsstationer: Billingehov, Claesborgsvägen, COOP Forum, Egnells väg, 
Ekängsvägen, Gröna Vägen, Kvantum-huset, Lundenvägen, Södermalms Idrottsplats, 
Östergatan, Myggdansvägen, Östra Skogsrovägen, Skultorp Klagstorpsvägen, Skultorps 
Idrottsplast p-plats, Igelstorp, Lerdala, Stöpen, Tidan, Väring, Värsås 
 
 
Tibro kommun: 
Återvinningscentral: MiljöVille, Rydsgatan, Tibro 
 
Återvinningsstationer: Breviksvägen 2, Östra Långgatan (Folkets Park), Värdshusgatan 
6 (Sparhuset köpcenter), Storgatan/Bäckdalsgatan, Hörnebo Stigstaholmsvägen 36, 
Fagersanna 
 
 
Töreboda kommun: 
Återvinningscentral: Borreboda, infart från väg 200 strax söder om Töreboda samhälle 
 
Återvinningsstationer: Fredsbergsvägen 2 (Centralskolans IP), COOP Konsum, 
Sötåsenvägen 10, Garvaregatan/Skolgatan, Moholm, Älgarås 
 



Egna anteckningar:
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