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Innehåll
Avfallshantering i Vallentuna

Vallentuna ska vara en ren, snygg och trygg kommun  
att vistas i. Sopsortering är något som vi alla vinner på. 
Dina sopor är inte vilket skräp som helst. 

Såväl boende som besökare i Vallentuna ska trivas och må  
bra i kommunen. Tillsammans kan vi göra mycket för att 
förbättra miljön och få ett mer hållbart samhälle. Avfall är en 
resurs som kan tas tillvara och återvinnas. Det tjänar vi alla på. 

Denna broschyr riktar sig främst till hushåll. Här finns grund-
läggande information som du behöver för att hitta rätt i 
avfallsdjungeln. 

Du som vill veta mer kan besöka kommunens webbplats, 
www.vallentuna.se. 

341575

Text, form och produktion: 
Vallentuna kommun

Tryck: Tryckservice AB
Foto: Sonia Blom, 

Ylva Grill, Martin Skoog, 
San Sac, Ragn-Sells, 

Uteprodukter.se och 
Vallentuna kommun.
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Miljöpolicy

De globala klimatförändringarna påverkar livsvillkoren, vilket 
gör att miljöfrågorna alltid är aktuella. Kommunen arbetar för 
en långsiktigt hållbar samhällsutveckling, såväl ekologiskt och 
ekonomiskt som socialt.

Miljöpolicyn utgår från kommunens vision och lyfter bland 
annat fram att det långsiktigt goda livet i Vallentuna förutsätter 
ren luft och rent vatten, att det finns lättillgängliga oförstörda 
naturområden samt låga bullernivåer. Policyn är en viktig  pus-
selbit i kommunens miljöarbete.

Gemensam plan för avfallshanteringen

Vallentuna har i samarbete med SÖRAB och kommunerna 
Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, 
Täby och Upplands Väsby en gemensam avfallsplan. Syftet 
med ett gemensamt arbete är att vi ska öka chanserna för att 
uppnå de miljövinster som vi vill åstadkomma och få en star-
kare kraft i detta arbete.

Avfallsplanen sätter upp mål för avfallshanteringen i kommu-
nerna fram till år 2020, med delmål för 2016. Delmålen för 
2013–2016 fokuserar på matavfallsinsamling, avfallsminime-
ring, materialåtervinning och farligt avfall. Det övergripande 
målet är att avfallshanteringen i SÖRAB-kommunerna år 2020 
ska vara en del av ett hållbart samhälle där människan står i 
centrum. Avfallshanteringen ska ske med bästa möjliga resurs-
utnyttjande och minsta möjliga miljöpåverkan. Det avfall som 
uppstår ska vara en resurs och inte ett miljöproblem.

I planen ingår att planera för hur allt avfall ska tas omhand och 
hur vi ska minska mängden. Vi ska undvika att lägga avfall på 
soptippen och istället använda avfallet som en resurs. På så 
sätt blir miljöbelastningen mindre när avfallet sorteras rätt.

Människan är i centrum genom hela planeringen. Det ska vara 
lätt att göra rätt. För att nå målen behöver vi alla hjälpas åt.

Läs mer om SÖRAB-kommunernas avfallsplan på 
http://avfallsplan.sorab.se.
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Flerbostadshus
För varje lägenhet tas en grundavgift ut på 475 kr per år 
inklusive moms. I den ingår kostnadsfri hämtning av elavfall 
och batterier en gång per månad, om det finns ett gemensamt 
hämtningsställe. 

Hyresvärden kan hyra (mot avgift) en elbur för mindre elavfall, 
inklusive behållare för lampor och batterier. Hämtning av 
grovavfall och trädgårdsavfall kan ske mot avgift. Du som är 
lägenhetsinnehavare lämnar ditt farligt avfall till någon av 
kommunens miljöstationer.

Hyr container
Kommunen erbjuder uthyrning av tillfällig container för träd-
gårdsavfall eller grovsopor. Föreningar och flerbostadshus kan 
på så sätt enkelt bli av med avfall från till exempel en städdag.

Slamtömning, avgift per tömning (inkl. moms)
behållare 0–3 m3 463 kr
behållare 3–6 m3 688 kr

Slam hämtas regelbundet eller efter beställning. En grundav-
gift på 237 kr per år inklusive moms debiteras per abonne-
mang. Det tillkommer en avgift för eventuell extra slangdrag-
ning utöver 10 meter.

Latrintömning, avgift per år (inkl. moms)
Permanentboende 13 hämtningar per år 3 750 kr
Fritidsboende   6 hämtningar per år 1 875 kr

Latrin hämtas var fjärde vecka. För fritidshus sker hämtning 
endast under sommarhalvåret. Hämtning av extra behållare 
vid ordinarie hämtning eller extra hämtning vid annat tillfälle 
kan beställas mot avgift.

Avfallstaxa 2015

Avgiften för avfallshantering gäller från och med den 1 januari 
2015. Grundavgift för permanentboende är 903 kr per år inklusi-
ve moms och för fritidsboende 613 kr per år inklusive moms.

Avgifter för de vanligaste abonnemangen

Småhus, permanentboende, avgift per år (inkl. moms) 
Kärl Tömningar 

per år
Endast blandat 
brännbart

Inkl. sortering 
av matavfall

140 liter 26 1 564 kr 1 314 kr
13 * 1 234 kr ej möjligt

190 liter 26 1 800 kr 1 550 kr
13 * 1 352 kr ej möjligt

* Komposttillstånd för hemkompostering av matavfall krävs.

Det ingår hämtning av grovavfall, trädgårdsavfall och elavfall 
högst två gånger per år. För beställning kontakta Ragn-Sells kund -
tjänst, tfn 08-795 47 40. Extra hämtning kan beställas mot avgift.

Fritidsboende, avgift per år (inkl. moms)
Kärl Tömningar 

per år
Endast blandat 
brännbart

Inkl. sortering 
av matavfall

140 liter 26 1 274 kr 1 149 kr
13    944 kr    819 kr
 7 *    791 kr    ej möjligt

190 liter 26 1 510 kr 1 385 kr
13 1 062 kr    937 kr
 7 *    855 kr ej möjligt

* Komposttillstånd för hemkompostering av matavfall krävs.

Det ingår hämtning av grovavfall, trädgårdsavfall och elavfall 
högst en gång per år. För beställning kontakta Ragn-Sells kund-
tjänst, tfn 08-795 47 40. Extra hämtning kan beställas mot avgift. För beställning kontakta Ragn-Sells kundtjänst, tfn 08-795 47 40.
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En femma om dagen

Sophämtning kostar cirka fem kronor om dagen för dig som 
bor i småhus och har hämtning av ett 190 liters kärl varannan 
vecka. Årskostnaden är då 1 800 kr per år.

I avgiften ingår 
•	 sophämtning, 
•	 energiåtervinning, 
•	 biologisk återvinning, 
•	 tillgång till återvinningscentraler och miljöstationer för 

farligt avfall, 
•	 tillgång till Ragn-Sells kundtjänst, 
•	 hämtning av grovavfall, elavfall och trädgårdsavfall, 
•	 informationsinsatser samt kommunens planering och  

administration.

Gällande avfallstaxa
Du kan ladda ner gällande avfallstaxa på www.vallentuna.se 
eller beställa den från samhällsbyggnadsförvaltningen på  
Vallentuna kommun. 

När kommer fakturan?
Det är kommunens entreprenör Ragn-Sells som fakturerar 
avgifterna för avfallshanteringen enligt kommunens avfallstaxa. 

Om du bor permanent i småhus med egen sophämtning får 
du faktura för sophämtningsabonnemang två gånger per år. 
Fritidsboende faktureras en gång per år. 

Vid frågor kontakta Ragn-Sells kundtjänst, tfn 08-795 47 40.
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Hämtning av hushållsavfall
Normalt hämtas soporna måndag-fredag mellan kl. 06 och 17, 
men vid enstaka tillfällen kan det ske fram till kl. 22. Tänk på 
att sopkärlet ska vara utrullat till fastighetsgränsen senast kl. 
06 på hämtningsdagen. Kärlet ska stå max två meter från den 
plats där sopbilen stannar med hjulen och handtagen vända 
mot sopbilen. Är du osäker på när din ordinarie hämtning är, 
kontakta Ragn-Sells kundtjänst, tfn 08-795 47 40.

Permanentboende
Hämtning sker en gång per vecka eller en gång varannan 
vecka beroende på vilket abonnemang du valt. Du kan få må-
nadshämtning om du komposterar matavfall och har anmält 
det till kommunen.

Fritidsboende
Hämtning sker från mitten av april till mitten av oktober.

Hushållsavfall

Vallentuna kommun ser till att dina sopor tas om hand på ett 
tryggt och miljöriktigt sätt. Hur den vanliga sophämtningen 
går till beror på vilken typ av hus du bor i och vilket abonne-
mang du har. Du kan välja olika abonnemangstyper utifrån 
dina behov.

Småhus och fritidshus med eget abonnemang
Om du bor i småhus eller har fritidshus lägger du de vanliga 
hushållssoporna i ett sopkärl av plast som tillhör fastigheten. 
Tänk på att aldrig lägga farligt avfall i kärlet.

Tvättning av kärl
Det är abonnenten som ansvarar för rengöring av kärlet. Ren-
gör det invändigt vid behov, minst en gång per år. Om du inte 
vill rengöra ditt kärl själv kan du mot avgift beställa rengöring 
hos Ragn-Sells kundtjänst, tfn 08-795 47 40.
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Byte av abonnemang och kärl
Du kan göra ändringar av ditt abonnemang, ändra storlek på 
kärl och hämtningsintervall. Abonnenter i småhus kan byta 
kärlstorlek kostnadsfritt en gång per år, därefter kostar ett byte 
325 kr inklusive moms. Ändringar görs direkt hos Ragn-Sells 
kundtjänst, tfn 08-795 47 40.

Uppehåll i hämtningen
Om ditt hus står obebott i mer än sex månader kan du ansöka 
om uppehåll i sophämtningen och därmed endast betala 
grundavgiften. Blankett finns på www.vallentuna.se.

Ska du flytta?
När du flyttar ska du antingen avsluta eller överlåta ditt abon-
nemang. Blankett för ägarbyte finns på www.vallentuna.se. 

Nytt abonnemang
Det är Ragn-Sells som hjälper dig att öppna ett nytt sopabon-
nemang och levererar ett sopkärl till din fastighet.

Grovavfall

Grovavfall är tunga eller skrymmande föremål som inte är ska 
läggas i det vanliga sopkärlet. Istället ska du lämna det sorte-
rat i brännbart grovavfall respektive icke brännbart/blandat 
grovavfall. 

Exempel på brännbart grovavfall är trämöbler, plast, gummi, 
frigolit, pulkor, skidor, soffor och plastmöbler. 

Exempel på icke brännbart grovavfall är cyklar, kastruller, före-
mål av gips, porslin och keramik, handgräsklippare, termosar 
och spegelglas.

Du som bor i småhus/fritidshus
För småhus med eget abonnemang hos Ragn-Sells ingår 
hämtning av grovavfall i avgiften. Hämtning sker två gånger 
per år för permanentboende och en gång per år för fritids-
boende och då ska grovavfallet lämnas vid tomtgränsen. 

Varje hushåll får lämna max 2 m3 grovavfall, sorterat i bränn-
bart grovavfall och icke brännbart/blandat grovavfall. Du 
beställer hämtning genom att ringa Ragn-Sells kundtjänst,  
tfn 08-795 47 40.

Det ingår inte hämtning av bygg- och rivningsavfall med sorte-
rat grovavfall. Exempel är toalettstol, handfat, badkar, varmvat-
tenberedare, elmätare, proppskåp, termostat samt övrigt avfall 
efter renovering av fastighet.

Hushållen har möjlighet att själva lämna grovavfall avgiftsfritt 
på SÖRAB:s återvinningscentraler i Hagby eller Löt.

Du som bor i flerbostadshus och i grupphusområden
Hyresvärden/föreningen kan abonnera på hämtning av 
grovavfall i större kärl eller container. Hämtningen utförs av 
Ragn-Sells och kan vara schemalagd eller ske efter beställning.
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Sopkärl och abonnemang

För att dimensionera ett avfallsutymme i till exempel flerbo-
stadshus är det bra att känna till de olika kärlens mått. Det är 
bättre att ta till lite extra än att behöva bygga om senare. Det 
måste finnas 6 cm fritt utrymme mellan kärlen för att kunna 
dra ut det vid tömning. Fri passage mellan raderna av kärl ska 
vara minst 1,5 meter. 

Mått på de vanligaste kärlen (mm)
Kärl  Bredd Höjd Djup Beskrivning
140 liter    475 1 060 545 Sop- respektive 

matavfallskärl för 
småhus

190 liter    550 1 070 690 Sopkärl för småhus
240 liter    580 1 070 730 Sopkärl för småhus 

med mer avfall
370 liter    740 1 070 800 Sopkärl för flerbo-

stadshus
660 liter 1 260 1 200 770 För flerbostadshus 

och verksamheter 
samt för grovavfall

Dimensionering av sopabonnemang för flerbostadshus
Tabellen visar en schablon för dimensionering av avfallsmängden 
och utrymmesbehovet för källsortering för boende i flerbostads-
hus. Storleken på abonnemanget och mängden avfall beror på 
antalet lägenheter som finns och storleken på de olika hushållen.

Schablon för dimensionering av källsortering
Avfall Liter per lägenhet och vecka
Tidningar 15
Pappersförpackningar inkl. 
wellpapp

35

Plastförpackningar 10–12
Färgade glasförpackningar 2
Ofärgade glasförpackningar 1
Metallförpackningar 2
Matavfall 15–20
Brännbart hushållsavfall 50
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Kärlskåp

Föreningar och samfälligheter har möjlighet att hyra kärlskåp 
för utomhusförvaring av hushållsavfall till en kostnad av 600 kr  
per månad exklusive moms. 

I kärlskåpet får det plats tre strycken stora avfallskärl om var-
dera 660 liter. Det går även att förvara mindre kärl, exempelvis 
kärl för matavfall, i skåpet. 

Kommunen ansvarar för utställning, montering och reparation 
av skåpet under hyresperioden. Kärlskåpet kräver bygglov och 
varje förening måste därför ansöka om det.

Mått på kärlskåpet (mm)
Bredd Höjd Djup
2 910 1 730 1 570



1918

Matavfallsinsamling för hushåll

Vi inför matavfallsinsamling i kommunen som ett led i att nå 
de nationella miljömålen för avfallshantering. Målet är att  
40 procent av det insamlade matavfallet ska behandlas så att 
energi tas tillvara. I SÖRAB-kommunernas gemensamma 
avfallsplan finns mål och delmål för matavfallsinsamling. Ett 
av dessa mål, som ska nås 2016, är att minst 30 kg matavfall 
ska samlas in per person och år.

Införandet av matavfallsinsamling sker områdesvis och starta-
de under hösten 2014. Till våren 2016 ska samtliga hushåll ha 
erbjudits tjänsten.

Matavfall är sådant som blir över och inte kan sparas när du 
har lagat eller ätit mat. Eftersom det innehåller både näring 
och energi satsar vi nu på att behandla matavfallet biologiskt. 
Det blir då till biogas och biogödsel. 

Tips vid sortering

•	 Använd de bruna papperspåsarna. 
•	 Lägg inte den bruna papperspåsen inuti en plastpåse. 
•	 Använd den särskilda hållaren till papperspåsen eftersom  

den håller påsen luftig.
•	 Låt blött avfall rinna av i vasken. Lägg gärna lite ofärgat  

hushållspapper i botten av påsen.
•	 Mat som luktar mycket, till exempel räkskal och fisk, kan du 

slå in i lite ofärgat hushållspapper innan du lägger det i den 
bruna papperspåsen.

•	 Byt påse ofta, minst var tredje dag. 
•	 Fyll påsen max upp till den streckade linjen på insidan och 

tillslut den väl innan du slänger den i matavfallskärlet.

NEJ

Det här går bra att lägga i 
den bruna påsen

•	Matrester, råa och tillagade
•	Bröd, kakor och gryn
•	Skal och rester från frukt
 och grönsaker
•	Kaffesump och tepåsar
•	Skaldjur, även skalen
•	Fågel-, fisk- och köttben 
 (små och tunna)
•	Pasta och ris
•	Ägg och äggskal
•	Ofärgat hushållspapper 
 och servetter

Det här ska du inte lägga i 
den bruna påsen

•	Tobak, fimpar och snus
•	Tuggummi
•	Krukväxter och jord
•	Kattsand, strö eller 
 sågspån från burdjur
•	Dammsugarpåsar
•	Grova köttben
•	Tops och plåster
•	Glass- och ätpinnar
•	Grillkol och aska
•	Trädgårdsavfall

IJAI
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Sortera rätt

Dina sopor innehåller både farliga och värdefulla ämnen. 
Genom att sortera hindrar du farliga ämnen från att komma ut 
i naturen. Därmed skyddas människor och miljö. 

Om soporna sorteras väl, så kan de tas omhand på ett säkert 
sätt och det mesta kan återvinnas. Vi kan också spara energi 
och naturresurser genom att använda materialen flera gånger.

Om du vill veta mer och få hjälp med dina sorteringsfrågor, läs 
sorteringsguiden på www.soren.nu.

Lämna begagnat till välgörenhet
Genom att skänka dina begagnade kläder, skor, textilier med 
mera till ideella organisationer bidrar du till att människor i 
fattiga delar av världen får tillgång till nödvändiga kläder. De 
gåvor du lämnar går till biståndsverksamhet. 

Dina hela och rena kläder lägger du i behållare för klädinsam-
ling som finns på vissa återvinningsstationer och alla SÖRAB:s 
återvinningscentraler.
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Förpackningar till en återvinningsstation

En stor del av det vi slänger kan tas tillvara och bli nya pro-
dukter. Genom att källsortera så minskar mängden avfall i ditt 
sopkärl. På återvinningsstationer kan du källsortera ditt avfall. 

Tidningar och trycksaker
Tidningar, kataloger, reklamblad, broschyrer och liknande 
lämnas i tidningsinsamlingen. Ta bort plastpåsar och påklist-
rade reklamlappar innan den läggs i behållaren. Kuvert läggs i 
hushållsavfallet.

Glasförpackningar
Flaskor och burkar av färgat och ofärgat glas lämnas i glasin-
samlingen. Sortera kapsyler, lock och korkar efter materialslag. 
Porslin, keramik och annat glas som inte är förpackningsglas 
får inte lämnas i glasinsamlingen. De lämnas som icke bränn-
bart hushållsavfall. Glödlampor och lysrör utgör farligt avfall 
och lämnas till en miljöstation eller i din röda box för elavfall.

Plastförpackningar
Flaskor, burkar, dunkar, hinkar, kassar, frigolitförpackningar 
från till exempel hämtmat samt annat av plast lägger du i 
behållaren för plast. Sortera korkar och lock av andra material 
för sig.

Pappersförpackningar
Presentpapper, mjölkpaket, skokartonger, toarullar och annat 
pappersmaterial plattar du till och viker ihop. Lägg mindre för-
packningar i större. Kuvert läggs i hushållsavfallet. Tidningar, 
reklamblad och liknande läggs i behållaren för tidningar.

Metallförpackningar
Konservburkar, tuber, kapsyler, engångsgrillar, folieformar, 
värmeljus och liknande lämnar du i behållaren för metall. 
Burkar med färg- och limrester lämnas som farligt avfall. Stek-
pannor och liknande lämnas som icke brännbart grovavfall.

Hitta din återvinningsstation

På återvinningsstationerna kan du källsortera ditt avfall. Det 
som inte går ner i behållarna kan du lämna till Hagby eller Löt 
återvinningscentral.

Kommunen ansvarar inte för tömning av containrar eller 
städning runt återvinningsstationerna. Har du synpunkter på 
överfulla behållare eller vill anmäla nedskräpning på en återvin-
ningsstation, kontakta Förpacknings- och Tidningsinsamlingens 
kundtjänst, tfn 0200-88 03 11.

Brottby
Pendelparkering, vid ICA Brottby

Ekskogen
Ekskogens reningsverk

Centrum
Lindholmsvägen/Parkvägen
Centrumparkeringen

Ekeby
Ekebyvägen, mittemot 
Västergården

Kragsta
Tallåsvägen

Kårsta
Kårsta station

Lindholmen
Lindholmens station

Ormsta
Ormsta station

Sörgården
Gamla Väsbyvägen
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Elavfall

Beroende på om det är stort eller smått elavfall och vilket 
abonnemang du har så hämtas eller lämnas elavfall på olika 
sätt.

Du som bor i småhus/fritidshus
Det ingår hämtning av småelektronik två gånger per år hos 
permanentboende och en gång per år hos fritidsboende. 
Du lägger dina små kasserade elprylar i den röda boxen för 
småelektronik och ställer den vid tomtgränsen, bredvid ditt 
sopkärl. 

Ring Ragn-Sells kundtjänst, tfn 08-795 47 40, för att beställa 
hämtning eller om du saknar en röd box.

Du som bor i flerbostadshus och grupphusområden
Din hyresvärd eller förening ska ha ordnat en särskild hämt-
ningsplats i bostadsområdet.

Nya regler för elavfall
Från och med den 1 oktober 2015 kan konsumenter lämna in 
smått elavfall till butiker som har en säljyta för elutrustning på 
minst 400 m2. Till smått elavfall räknas det som är mindre än 
25 cm. Butiken är skyldig att ta emot det oavsett om kunden 
köper något eller inte. 

Om du köper en ny produkt så har alla butiker, oavsett storlek,  
skyldighet att ta emot en uttjänt elutrustning av samma typ 
eller funktion som den du köper.
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Batterier

”I allt som rör sig, lyser eller låter, finns ett batteri som ska 
lämnas åter!”

Hushållsbatterier
Batterier från klockor, ficklampor, leksaker, radio och hörappa-
rater, kameror, spelande gratulationskort med mera lämnar du i 
en batteriholk. Information om din närmaste batteriholk hittar 
du på Batteriinsamlingens webbplats, www.batteriinsamlingen.
se. Anmäl behov av tömning av batteriholk till El-Kretsen AB, 
tfn 08-545 212 90.

Bil- och båtbatterier
Blybatterier, till exempel bil-, båt- och mc-batterier, kan du 
kostnadsfritt lämna på någon av SÖRAB:s återvinningscentraler.

Hantering av trasiga lågenergilampor

Lågenergilampor innehåller kvicksilver. Tänk på att hantera 
trasiga lampor försiktigt.

Om en varm lampa går sönder
Öppna fönstren, lämna rummet och stäng alla dörrar till rum-
met där lampan gått sönder i 20–30 minuter. Samla därefter 
ihop lampresterna med en bit kartong. Torka golvet med en 
fuktig trasa. Lägg lampresterna och trasan i en glasburk med 
lock, märk locket med en tydlig text att den kan innehålla 
kvicksilver från en lågenergilampa. Lämna sedan burken som 
farligt avfall till en miljöstation. 

Om en kall lampa går sönder
Om en kall lampa spricker sprids kvicksilver, tillsammans med 
de trasiga lampdelarna, som små droppar i rummet. Gör på 
samma sätt som när en varm lampa går sönder.

Använd inte dammsugare
Tänk på att inte dammsuga upp resterna av lampan, vare sig 
om det är en kall eller varm lampa som gått sönder. Det finns 
risk att dammsugaren finfördelar och förångar kvicksilverdrop-
parna och sprider dem i luften. Det ökar risken för inandning 
av skadliga ämnen.

Nya farosymboler för kemikalier

Från och med den 1 juni 2015 gäller nya farosymboler för ke-
miska produkter. De nya symbolerna, med röd ram, kommer 
på sikt att gälla över hela världen. 

För mer information om de nya farosymbolerna, läs mer på 
www.kemi.se.
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Farligt avfall till en miljöstation

Farligt avfall är sådant som är giftigt, frätande, ekotoxiskt och 
brandfarligt. Du lämnar farligt avfall till en miljöstation. Nyckel 
till stationen lånar du hos verksamhet i närheten.

Brottby
Brottby café, Brottby Torg

Bällsta
Statoil, Stockholmsvägen/Gamla Karlbergsvägen

Centrum
Shell, Vallentuna Motor (bakom tvätthallen)

Kårsta
Kårsta stationsväg, nära Kårsta station

Lindholmen
ICA Lindholmen

Detta lämnar du på miljöstationen

Här är några exempel på vad du kan lämna på en miljöstation. 
Läs mer på www.vallentuna.se.

Lösningsbaserad färg: Oljefärg, teak, träolja, tjära, solskydds-
kräm, hårfärgningsprodukter, olika typer av lim med mera.

Rengöringsmedel: Klorin, målarsoda, silverputs med mera.

Brandfarlig vätska: Aceton, avfettning, lacknafta, lampolja 
med mera.

Spillolja: Motor-, smörj- och växellådsolja med mera.

Bekämpningsmedel: Giftig bottenfärg, ogräsmedel, råttgift, 
insektsspray med mera.

Vattenbaserad färg: Vattenburna oljor, våtrumssilikon, spack-
el samt hud- och hårvårdsprodukter.

Kvicksilver: Termometer med kvicksilver, barometer, reläer. 

Ljuskällor: Glöd-, lågenergi- och halogenlampor, lysrör.

Sprayburkar: Alla sorters aerosoler.

Detta lämnar du inte på miljöstationen

Smällare, raketer och gasoltuber
Hänvisas till återförsäljare. Gasoltuber kan också lämnas på 
Hagby återvinningscentral.

Läkemedel och kanyler
Lämnas till apotek. Apoteket tillhandahåller kostnadsfritt sär-
skilda behållare för förvaring av kanyler.

Bil- och båtbatterier
Blybatterier, till exempel bil-, båt- och mc-batterier, kan du 
kostnadsfritt lämna på någon av SÖRAB:s återvinningscentraler.
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Trädgårdsavfall

Som trädgårdsavfall räknas gräs, löv, fallfrukt, kvistar och andra 
växtdelar som uppstår vid normal trädgårdsskötsel. Tänk på att 
trädgårdsavfall inte får slängas i sopkärlet. Det bästa är om du 
själv komposterar ditt trädgårdsavfall. Det är ganska enkelt och 
du blir självförsörjande på gödning till din trädgård.

Du som bor i småhus och fritidshus
Under april–november får du som bor i småhus och fritidshus 
med eget sopabonnemang beställa kostnadsfri hämtning av 
trädgårdsavfall. Hämtning kan beställas två gånger per år för 
permanentboende och en gång per år för fritidsboende. Du 
beställer hämtning genom att ringa Ragn-Sells kundtjänst, tfn 
08-795 47 40. Du kan även beställa extra hämtning mot avgift.

•	 Avfallet ska ligga i komposterbara papperssäckar på 160 liter.
•	 Säckar eller buntar får väga högst 15 kg och du får lämna 

maximalt 20 stycken per tillfälle.
•	 De ska stå vid tomtgränsen eller på överenskommen plats.

Hushållen får även lämna trädgårdsavfall kostnadsfritt på åter-
vinningscentralerna i Hagby och Löt.

Du som bor i flerbostadshus och i grupphusområden
Det ingår inte kostnadsfri hämtning av trädgårdsavfall för dig 
som bor i flerbostadshus och i grupphusområden men du kan 
kostnadsfritt lämna det på återvinningscentralerna i Hagby  
och Löt. 

Bostadsrättsföreningar och samfälligheter kan hyra tillfällig 
container för trädgårdsavfall eller grovsopor. Läs mer på 
kommunens webbplats, www.vallentuna.se.

Trädgårdsavfall och fallfrukt

Saknar du egen kompost kan trädgårdsavfall lämnas till 
någon av återvinningscentralerna där det finns det ett 
kompostområde. Trädgårdsavfallet ska sorteras som åter-
vinning till kompost eller bränsleflis. 

Återvinning till kompost
I avdelningen för kompost kan du till exempel lämna löv, gräs-
klipp, rabattrens, fallfrukt, hö och halm, mindre kvistar och 
grenar.

Återvinning till bränsleflis
Till bränsleflis räknas kvistar och grenar som är större än 1 cm i 
diameter och stammar från träd. Stora stubbar tas endast emot 
på Löt återvinningscentral.
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Tänker du elda trädgårdsavfall?
Inom detaljplanerat område eller annat område med samlad 
bebyggelse får trädgårdsavfall bara eldas under ett begränsat 
antal dagar. På våren är det tillåtet mellan den 30 april–3 maj 
och på hösten mellan den 1–5 oktober, förutsatt att det inte är 
eldningsförbud. Eldning sker alltid på eget ansvar.

Ta hänsyn till eldningsförbud samt vindriktning och väderlek. 
Storstockholms brandförsvar ger besked om hur hög risk det 
är att elda för tillfället. Kontakta Storstockholms brandförsvar, 
tfn 08-454 83 39 eller besök www.storstockholm.brand.se.

Tippa inte trädgårdsavfall i skog och mark
Du får inte slänga trädgårdsavfall i skog och natur, det kallas 
nedskräpning och är inte tillåtet.

Återvinningscentraler

Hushållen kan själva sortera grovavfall, elavfall, trädgårdsavfall 
och farligt avfall på någon av SÖRAB:s återvinningscentraler. 
För privatpersoner är det kostnadsfritt. Med rätt hantering kan 
avfallet bli till nya produkter.

De närmaste återvinningscentralerna
Våra närmaste återvinningscentraler är Hagby och Löt.
För vägbeskrivning och mer information, se www.sorab.se.

Återvinningscentralen Hagby har öppet
Måndag–torsdag kl. 06–20
Fredag kl. 06–16
Lördag–söndag kl. 09–16 (ej företag)

Återvinningscentralen Löt har öppet
Måndag–fredag kl. 06–16
Lördag–söndag stängt
Löt har extraöppet följande dagar under 2015 mellan kl. 09–16:
3 maj, 14 maj, 17 maj, 21 juni, 19 juli, 16 augusti, 20 september, 
18 oktober, 15 november och 20 december.
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Bygg- och rivningsavfall från hushåll

Bygger du om eller renoverar hemma? Då kan du lämna min-
dre mängder, max en släpkärra per tillfälle, sorterat byggavfall 
utan extra avgift på SÖRAB:s återvinningscentraler. För större 
mängder tas en avgift ut. 

Det är endast är ”ägaren” till avfallet som personligen kan läm-
na det kostnadsfritt. Du kan inte skicka iväg det med byggfir-
man som till exempel renoverar ditt badrum.

Till bygg- och rivningsavfall räknas till exempel:
•	 toalettstol, handfat och badkar
•	 varmvattenberedare
•	 tomma oljefat
•	 elmätare, proppskåp och termostat
•	 stängsel
•	 avfall efter renovering av fastighet

Vid frågor om bygg- och rivningsavfall, ring SÖRAB, 
tfn 08-505 804 00.

Rapportera skräp via telefonen

Nu kan vem som helst rapportera nedskräpning via en app  
i mobiltelefonen. Appen är gratis och kommer från stiftelsen 
Håll Sverige Rent. 

Med appen kan du rapportera:
•	 nedskräpning,
•	 illegal tippning,
•	 skrotbilar och
•	 klotter.

Läs mer på www.hsr.se.
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Latrin

Latrin kan antingen hämtas eller komposteras. Om du inte har 
latrinkompost så är hämtning obligatorisk på din fastighet.

Hämtning av latrin
Hos permanentboende hämtas latrin var fjärde vecka utan 
beställning. Hos fritidsboende hämtas det under veckorna 20, 
24, 28, 32, 36 och 40. Resten av året beställer du hämtning mot 
avgift hos Ragn-Sells kundtjänst, tfn 08-795 47 40. 

Tänk på att inte fylla latrinkärlet ända upp till kanten. Ställ ut 
det, väl tillslutet, måndag senast kl. 06 angiven hämtningsvecka.

Kompostering av latrin 
Att kompostera latrin är inte svårt och vinsten är en näringsrik 
kompostmull. Kontakta kommunens miljöavdelning om du vill 
veta hur en latrinkompost kan anordnas. För att få kompostera 
måste du ha tillstånd från kommunen. Ansökningsblanketter 
finns på www.vallentuna.se.

Beställ latrinkärl
Kommunens entreprenör Ragn-Sells tillhandahåller latrinkärl. 
Du får lika många tomma kärl som du har ställt ut vid varje 
tömning. Du kan beställa fler genom att ringa Ragn-Sells 
kundtjänst, tfn 08-795 47 40. 

Extra hämtning
Du kan beställa extra hämtning av latrin mot särskild avgift. 
Den utförs efter beställning som ska göras minst fem vardagar 
före önskad hämtningsdag. För extra beställning, ring Ragn-
Sells kundtjänst, tfn 08-795 47 40.

Tänk på att
•	 kärlet inte ska fyllas ända upp till kanten.
•	 ställa kärlet vid tomtgränsen där hämtning sker.
•	 ställa ut kärlet måndag senast kl. 06 angiven hämtningsvecka.
•	 tillsluta kärlet väl.
•	 kärlet endast ska innehålla latrin.
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Slam

Alla enskilda avloppsanläggningar ska tömmas minst en gång 
per år. Det är Ragn-Sells som hämtar det enligt schema.

Slamavskiljare och tankar ska vara väl markerade så att de är 
lätta att hitta. När det är dags för tömning markeras den med 
en röd skylt märkt SLAM. Om du saknar en sådan skylt kan du 
beställa den från Ragn-Sells kundtjänst, tfn 08-795 47 40.

Gör vägen fri för slamsugningsbilarna
Slamsugningsbilarna måste kunna ta sig fram till fastigheten 
för att tömma avloppsanläggningen utan hinder. Lock och 
manluckor, som behöver öppnas av hämtningspersonal, får 
inte vara övertäckta eller låsta vid tömningen. Ett brunnslock 
får väga max 15 kg. 

Tunga brunnslock
Slamtömning är ofta ett tungt arbete och arbetsmiljökraven 
har skärpts. Kommunen arbetar för att arbetsmiljön ska för-
bättras för hämtningspersonalen. De fastighetsägare som har 
anläggningar med tunga lock kommer att behöva byta till lätt-
are lock. Lyft av tunga brunnslock kostar 830 kr per tillfälle. 

Nya sopbilar i drift

Kommunens renhållningsentreprenör Ragn-Sells har nu flera 
nya sopbilar i drift. Bilarna har två fack, ett för brännbart hus-
hållsavfall och ett för matavfall. 

Fördelen med tvåfacksbilarna är att det blir effektivare hämt-
ning samt mindre miljöpåverkan. Avfallet hålls åtskiljt i bilen 
och töms på två olika ställen. 

Underlätta för sophämtarna

•	 Klipp träd och buskar så att de inte är i vägen. 
•	 Se till att parkerade bilar inte hindrar framkomligheten. 
•	 På vintern måste vägen som du ansvarar för vara snöröjd 

och halkfri. Detsamma gäller för den plats där kärlen ska stå.
•	 Kärlen får inte vara för tunga att dra. 
•	 Olyckor inträffar ofta i trånga områden. Sopbilen behöver 

minst 3,6 meter bred väg.
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Information till företag och verksamheter

Allt avfall ska sorteras, hanteras och omhändertas på rätt sätt. 
För farligt avfall gäller speciella regler. Det är viktigt att farligt 
avfall skiljs ut, hanteras och omhändertas separat.

Kommunens ansvar för att avfall från företag är begränsat till 
det avfall som motsvarar hushållsavfall, det vill säga avfall 
från personalutrymmen, toaletter, restauranger och liknande. 
Avfallet ska hämtas av kommunens renhållningsentreprenör
Ragn-Sells.

Förpackningsavfall
Glas, kartong/wellpapp, plast, metall och tidningar i mindre
mängder får transporteras i egen regi till en återvinningscentral.

Farligt avfall och elavfall
Företag måste beställa hämtning av farligt avfall eller elavfall 
av en godkänd entreprenör. Om du anmäler egen transport av
farligt avfall till länsstyrelsen kan du själv årligen transportera 
det som uppkommer i verksamheten. Mindre mängder farligt 
avfall kan även lämnas på Hagby återvinningscentral.

Grovavfall
Företag kan lämna grovavfall på någon av SÖRAB:s återvinnings-
centraler mot avgift. Företagskortet behövs som betalning.

Annat avfall
Så kallat verksamhetsavfall, till exempel produktionsspill,
ansvarar företagen själva för. Olika entreprenörer kan utföra 
hämtning och SÖRAB tar emot och behandlar avfallet mot 
avgift.

Märkningen ”miljönär-vänlig”

För att inspirera till hållbar konsumtion har Avfall Sverige 
tillsammans med landets samtliga kommuner lanserat en 
märkning för alla som lagar, lånar och återanvänder. Dessa 
verksamheter blir så kallade ”miljönär-vänliga”. 

Märkningen ”miljönär-vänlig” syftar till att lyfta fram initi-
ativ som redan görs. Privatpersoner ska enkelt kunna hitta 
verksamheter som är ”miljönär-vänliga” där återanvändning, 
samutnyttjande och reparation gynnas. 

På www.miljönär.se finns nyheter, tips och idéer. Där är det 
möjligt för verksamheter att ansöka om att få märkningen och 
privatpersoner kan tipsa om verksamheter som borde märkas. 

Villkoren är att verksamheten arbetar med att laga, låna och/
eller återanvända. När en verksamhet har tilldelats märkning-
en får den tillgång till både en digital och fysisk dekal. Verk-
samhetens namn finns då på www.miljönär.se, vilket leder till 
att de uppmärksammas både nationellt och lokalt.

Bli rik genom att laga, låna och återanvända!

Miljönär-vänlig är en ny märkning som du ska leta 
efter om du vill satsa på framtidens sparform.
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Matavfall
Restauranger och andra livsmedelsverksamheter ska sortera 
ut sitt matavfall. Även andra företagare välkomnas. Tillsam-
mans med SÖRAB erbjuder kommunen insamling av matavfall 
genom Gröna Linjen. 

För att sortera ut matavfall kan du välja mellan kärl eller kvarn 
med tank. Kommunen äger kärlet och tillhandahåller det när 
du har gjort en beställning. Om du sorterar i kärl kan du välja 
hämtning en eller två gånger i veckan samt hur många kärl du 
behöver. Kärlet rymmer 140 liter.

Matavfall i kärl, pris (inkl. moms)

140 liter, 52 hämtningar per år 1 351 kr

I många verksamheter uppstår det stora mängder matavfall. 
Det kan vara tungt, svårt att hantera på ett lämpligt sätt och 
dessutom svårt att hitta lämpliga utrymmen för hantering av 
matavfall i kärl. Ett bra alternativ kan då vara att välja matav-
fallskvarn kopplad till tank. Matavfallet hämtas då med sugbil 
och skickas till rötning. Du som företagare köper och under-
håller både kvarn och tank. Tänk på att matavfallskvarn inte får 
kopplas till det kommunala avloppsnätet.

Kvarnsystem till tank, pris per hämtning (inkl. moms)

behållare 0–3 m3 463 kr
behållare 3–6 m3 688 kr

Behandlingsavgift tillkommer per ton, 794 kr inklusive moms.

Fettavfall
Inom restaurang, gatukök och storkök blir det en hel del 
fettavfall. Varje år hamnar stora mängder matolja i avloppet 
vilket ställer till stora problem med bland annat stopp. Därför 
behöver du både en fettunna och en fettavskiljare. Fettunnan 
tar hand om fettet från till exempel en fritös. En fettavskiljare 
tar upp det fett som kommer ut med avloppsvattnet, till exem-
pel med diskvattnet. 

Storlek på fettavskiljaren, pris per hämtning (inkl. moms)

behållare 1 m3 1 591 kr
behållare 2 m3 1 966 kr
behållare 3 m3 2 236 kr
behållare 4 m3 2 531 kr

För mer information, besök www.sorab.se under rubriken 
Företag.

Företagskortet
Som företagare är du välkommen till SÖRAB:s återvinnings-
centraler. Där kan du lämna och sortera mindre mängder 
grovavfall och elektronik. 

Alla företag måste betala för besöken. Det gör du genom att 
köpa företagskortet, ett klippkort som gäller för 10 besök. 
Ett klipp motsvarar max 3 m3 avfall. Kortet kostar 2 200 kr 
inklusive moms.

För frågor om klippkortet samt beställning ring SÖRAB, 
tfn 08-505 804 00.



SamhällSbyggnadSförvaltningen 
Tuna Torg 1 · 186 86 VallenTuna
Tfn 08-587 850 00
sbf@VallenTuna.se

www.VallenTuna.se

Kontakta oss
Har du frågor om avfallshantering är du välkommen att 
vända dig till någon av oss.

Ragn-Sells AB   Hämtning av hushållsavfall; abonnemang, 
www.ragnsells.se   fakturor, hämtningsdagar, utebliven hämtning, 
Tfn kundtjänst: 08-795 47 40  extra hämtning samt beställning av ordinarie
E-post: roskund@ragnsells.se  hämtningar av grovavfall, trädgårdsavfall, 
    elavfall, slam och latrin.

Förpacknings- och   
Tidningsinsamlingen AB  Insamling, städning och tömning av behållare för
 www.ftiab.se   förpackningar och tidningar på återvinninsstationer. 
Tfn kundtjänst: 0200-88 03 11
E-post: vallentuna@ftiab.se 

Söderhalls Renhållningsverk AB  Återvinningscentraler samt omhändertagande 
(SÖRAB)    av kommunens hushållsavfall.
www.sorab.se
Tfn växel: 08-505 804 00
E-post: info@sorab.se

Vallentuna kommun  Avfallsplanen, avfallsföreskrifter, uppehåll i
Samhällsbyggnadsförvaltningen hämtningen, miljöstationer, kompostering, 
www.vallentuna.se   eldning med mera.
Tfn växel: 08-587 850 00
E-post: sbf@vallentuna.se


