
Att tänka på när du lämnar  

avfall
Företagare!  

Information från Sollefteå kommun



Information till företagare som lämnar 
avfall på Rödsta återvinningscentral (ÅVC)
Verksamhetsavfall kan lämnas mot en avgift. Prislistan finns på webben www.solleftea.se eller 
på Rödsta ÅVC, se kontaktuppgift på folderns baksida.

Sortera avfallet och minska kostnad och miljöpåverkan
Grundregeln när du planerar din avfallshantering i företaget är att sortera avfallet. Detta 
för att undvika onödiga kostnader och minska miljöpåverkan. 

Sortera ut farligt avfall, el-avfall, förpackningar och tidningar.

Du tjänar på att sortera grovavfall
Grovavfall bör sorteras i trä, metall, gips, deponi och brännbart. Detta är det billigaste 
sättet att lämna avfall. 

Osorterat avfall är dyrare att lämna
Du kan även köra in osorterat avfall, det är dock dyrare än att lämna sorterade fraktioner. 
 
Kom ihåg att du måste sortera ut farligt avfall och el-avfall även från osorterat avfall!

Hur gör jag?
Som företagare kan du lämna avfall sorterat på sorteringsrampen och även köra in avfall 
med lastbil till våra olika lämningsplatser. 

Vägning
När du lämnar avfall ska du väga ditt fordon vid infart och utfart samt ange vad det är du 
ska lämna. 

Kundnummer 
Du behöver ett kundnummer. Kontakta personalen på Rödsta ÅVC så får du ett sådant.





Felsorterat avfall blir dyrare
Tänk på att du som avfallslämnare/transportör ska veta vad du lämnar för att kunna re-
gistrera lasset på rätt avfallsslag. 

Vi kontrollerar regelbundet lämnat avfall. Ser vi att ett lass inte stämmer med det som 
angivits vid invägning klassar vi om det och du debiteras för rätt avfallsslag. 

Oftast gäller detta avfall som är invägt som brännbart, men visar sig innehålla även ej 
brännbart och metall. Då klassas det om till osorterat avfall som är dyrare.

Farligt avfall (till exempel färg, kemikalier, lösningsmedel, olja, impregnerat virke) och 
el-avfall (allt med sladd eller batteri) får inte blandas med annat avfall. Detta får heller inte 
finns i osorterat avfall. 

Upptäcks sådant avfall debiteras en avgift för felsortering på 2358 kr/lass exkl 
moms. Lasset debiteras även efter avgift för osorterat avfall.

Förpackningar och tidningar - producentens ansvar
Tidningar och förpackningar av metall, glas, papper och plast – både mjuk- och hårdplast 
– omfattas av producentansvar. Detta innebär att producenterna är skyldiga att ta hand 
detta och ordna med insamlingsplatser. 

Kontakta Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) för att få information om 
var det ska lämnas.

I viss mån kan företag lämna vissa förpackningar för återvinning på Rödsta ÅVC. 

• Wellpapp kan lämnas gratis. 

• Förpackningar på ramp (papper, plast, metall, färgat och ofärgat glas samt  

 tidningar och returpapper).  

 Endast mindre mängder i container med små inkasthål.

• Större mängder färgat och ofärgat glas kan lämnas mot avgift.



Avfall som kan lämnas mot kostnad
• Brännbart avfall. T ex: plast, gummi, trä, papper, textil.

• Icke brännbart avfall. T ex: isolering, porslin

• Trä. T ex spånskivor, målat och omålat trä.

• Gips. T ex: gipsskivor.

• Osorterat avfall. Blandat avfall bestående av t ex plast, metall, papper,   

 trä, isolering, gips. Får inte innehålla farligt avfall som till exempel: färg,   

 kemikalier, lösningsmedel, olja, impregnerat virke eller el-avfall (allt med sladd  

 eller batteri).

• Park- och trädgårdsavfall. Ska sorteras i två fraktioner – större och   

 mindre än 15 cm i diameter.  

• Stubbar

• Impregnerat trä. T ex virke, slipers. 

• Blandat avfall på ramp: du sorterar själv i containrarna på rampen.

• Svårbehandlat avfall. T ex träkonstruktioner, gummimattor, plast och   

 slang - som inte kan krossas.

• Tegel, grus, krossad betong utan armering, storlek max 3 dm.

• Överstor betong, tegel, keramik, betong med armering,  

 storlek större än 3 dm. 

• Spillolja

• Farligt avfall 



Sorterat avfall som får lämnas utan kostnad
Avfall enligt nedan som lämnas sorterat på sorteringsrampen behöver inte vägas in. Det  
gäller även kyl, frys och vitvaror som lämnas på avsedd plats. Wellpapp och metallskrot som 
inte lämnas på sorteringsrampen ska vägas in var för sig.

• Wellpapp

• Förpackningar på ramp (papper, plast, metall, färgat och ofärgat glas samt    

 tidningar och returpapper). Endast mindre mängder i container med små inkasthål.

• El-avfall

• Kyl och frys

• Tvätt och diskmaskiner

• Lysrör

• Ljuskällor (glöd- lågenergi, LED- och halogenlampor

• Småbatterier och bilbatterier

• Metallskrot

• Personbilsdäck med och utan fälg

• Brandsläckare, tömda eller med innehåll



Det här kan inte lämnas!
• Ensilageplast - hänvisas till Svepretur 0771-11 11 22

• Fyrverkerier och smällare - hänvisas till Polisen 114 14  

eller återförsäljare.

• Asbest - hänvisas till Högbergets avfallsanläggning,  

Kramfors 0612-803 91

• Läkemedel och kanyler/annat stickande och skärande - 

hänvisas till privat entreprenör för hämtning

• Vapen och ammunition - hänvisas till Polisen 114 14

• Stora mängder förpackningar av plast, metall eller papper  

för återvinning - hänvisas till Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) 

eller privat entreprenör för hämtning.



Kontakt 
Rödsta återvinningscentral ÅVC

via Medborgarservice
Tel: 0620-68 20 00

www.solleftea.se


