SORTERINGS
SORTERINGS
GUIDE
GUIDE
BLANDAT *AVFALL
BLANDAT AVFALL

BRÄNNBART
BRÄNNBART

Blandade fraktioner som inte
innehåller elavfall och farligt avfall.
Blandade fraktioner som inte
innehåller elavfall och farligt avfall.

Papper, trä, wellpapp, plast, textil,
cellplast (frigolit) och dylikt.
Papper, trä, wellpapp, plast, textil,
cellplast (frigolit) och dylikt.

Trä med spik, målat trä, träskivor,
limträ och dylikt.
Trä med spik, målat trä, träskivor,
OBS! ej impregnerat trä.
limträ och dylikt.
OBS! ej impregnerat trä.

Grenar, ris och träd utan stubbar och
rötter.
Grenar, ris och träd utan stubbar och
rötter.

TRÄ
TRÄ

SKROT
SKROT

GROT
GROT

KONSTRUKTIONSMATERIAL
KONSTRUKTIONSMATERIAL

TRÄDGÅRDSAVFALL
TRÄDGÅRDSAVFALL

Komposterbart avfall (ej mat). Får inte
slängas i 35m3 container.
Komposterbart avfall (ej mat). Får inte
slängas i 35m3 container.

DEPONI / BLANDAT
DEPONI
/ BLANDAT
Glas, tjärpapp, PVC plast, armerad plast,
isolering, presenningar, plastmattor, slangar,
Glas, tjärpapp, PVC plast, armerad plast,
tätskiktsduk, tyg, gips och dylikt.
isolering, presenningar, plastmattor, slangar,
tätskiktsduk, tyg, gips och dylikt.

TRYCKIMPREGNERAT
TRYCKIMPREGNERAT

Enbart tryckimpregnerat virke typ trall
Armeringsjärn, diskbänkar, metallrör,
Armerad och oarmerad betong, kakel,
och altaner
kablar, plåt, tomma metallförpack
klinker, puts, bruk, sten och tegel.
Enbart tryckimpregnerat virke typ trall
Armeringsjärn, diskbänkar, metallrör,
Armerad och oarmerad betong, kakel,
3
ningar, spik, skruv och dylikt.
Får inte slängas i 35m container.
och altaner
kablar, plåt, tomma metallförpack
klinker, puts, bruk, sten och tegel.
3
ningar,
spik, skruv och dylikt.
Får inte slängas i 35m container.
* Bygg- och rivningsavfall skall sedan 1/8 2020 sorteras separat enligt avfallsförordningen 3 kap 10§. Har ni inte möjlighet att sortera krävs dispens.

FARLIGT AVFALL
FARLIGT AVFALL

Asbest, gaspatroner, batterier, färg, kemikalier, impregnerat trä, olja, sprayburkar,
lysrörsarmaturer, kondensatorer, glimtändare, däck (med eller utan fälg), stubbar
Asbest, gaspatroner, batterier,
batterier, färg,
färg, kemikalier,
kemikalier,impregnerat
impregneratträ,
trä,olja,
olja,sprayburkar,
sprayburkar,
och rötter samt TV och vitvaror är exempel på farligt avfall och får inte slängas
lysrörsarmaturer,
fälg), stubbar
armaturer,kondensatorer,
kondensatorer,glimtändare,
glimtändare, däck
däck (med eller utan fälg),
ihop med annat avfall. Det skall sorteras, hanteras och transporteras separat.
och
rötter samt TVinnehållande
och vitvaror CFC
är exempel
farligtoch
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ochsamt
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Har ni den här typen av avfall hjälper vi er att hantera det på lämpligt sätt;
ihop
med annat
avfall.avfall
Det skall
sorteras,
hanteras
separat.
är exempel
på farligt
och får
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ihopoch
medtransporteras
annat avfall. Det
skall
– Ring oss på 0300-721 10
Har
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här typen
avfall hjälperseparat.
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ÖVRIGT
ÖVRIGT

Beställaren ansvarar för materialet som slängs i containern och Viavest förbehåller sig
rätten att klassa upp och tilläggsdebitera avfallet om det innehåller sådant som inte
Beställaren ansvarar för materialet som slängs i containern och Viavest förbehåller sig
stämmer överens med beställningen. Uppklassning sker till blandat avfall och debiteras
rätten att klassa upp och tilläggsdebitera avfallet om det innehåller sådant som inte
därefter. Vid inslag av farligt avfall tilläggsdebiteras en avgift om 2 500kr/container.
stämmer överens med beställningen. Uppklassning sker till blandat avfall och debiteras
Har
ni frågor
om avfall
och sortering
är ni välkomna en
attavgift
höra av
oss.
därefter.
Vid inslag
av farligt
avfall tilläggsdebiteras
omer2 till
500kr/container.
Har ni frågor om avfall och sortering är ni välkomna att höra av er till oss.

Tel 0300-721 10
www.viavest.se
Tel
0300-721 10
www.viavest.se

