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SORTERINGSANVISNING FÖR GETA KOMMUNS AVFALLSHANTERING 
2018 

Avfall utgör en värdefull resurs, förutsatt att det sorteras och omhändertas på rätt sätt. 

Somligt avfall kan komposteras, annat materialåtervinnas eller resursutvinnas, och en del 

kan rentav återanvändas, medan ytterligare annat helst grävs ner eller måste förstöras 

under kontrollerade former. 

OBS: Nedanstående gäller det avfall som förs till Geta ÅVC. Avfallsentreprenörer kan ha 

andra anvisningar. 

 

Mottagning vid Geta ÅVC 

 
Geta ÅVC i Olofsnäs är öppen enbart för hushåll i kommunen, permanent- eller fritidsboende, 

som betalat grundavgift för renhållning inom utsatt tid, samt för företag, föreningar, 

organisationer och institutioner som betalat företags- och verksamhetsavgift. Andra kan dock få 

tillgång till ÅVC enligt särskild överenskommelse.  

 

Företag hänvisas till att antingen bli företags- och verksamhetskunder hos kommunen och då få 

tillgång till Geta ÅVC eller i annat fall avtala med avfallsentreprenörer för hämtning av avfall 

eller själva transportera avfallet till avfallsbolag. 

 

Allt avfall som lämnas till ÅVC skall vara korrekt transporterat, sorterat och placeras enligt 

direktiv och personalens anvisningar på plats.  

 

Förköpta avfallsmärken (á 5,00 €) finns till försäljning på Geta ÅVC. Det går även att betala 

med kontanter på Geta ÅVC. 

 
Återvinningscentralen tar emot återvinningsmaterial så som: 

 

Hårdplastförpackningar, pappersförpackningar, kartong- och wellpappförpackningar, metall och 

metallförpackningar, glasförpackningar, tetror och dryckesförpackningar samt papper, kuvert 

och tidningar. 

Återvinningscentralen tar emot farligt avfall så som: 

 

Elektronik (småbatterier, batteridrivna leksaker och verktyg, lampor, hushållsmaskiner, kylskåp, 

tvättmaskiner etc.), lysrör, glöd-, LED- och lågenergilampor, bil-, MC- och mopedbatterier, 

Aerosoler (hårspray, målarfärg, raklödder, myggspray etc.), lösningsmedel (ex. nagellack), 

oljeavfall (fast och flytande), måleriavfall, bildäck utan fälg och impregnerat trä (upp till 0,5 m3, 

överstigande mängd enligt prislista). 

 

Brännbart avfall (exkl. kompost- och bioavfall), grovavfall (såsom, husgeråd, möbler, 

inredningsdetaljer, sten, betong och kakel, byggavfall och behandlat träavfall) och däck på fälg 

kan lämnas in men ingår inte i renhållningens grundavgift utan det betalar du skilt för. Se våra 

avgifter på hemsidan eller kom in till kansliet och hämta prislistan.  

Kommunens återvinningscentral tar EJ emot: 

 Bioavfall, trädgårdsavfall*. 

a. Ska tas om hand i hemkompost eller genom hämtning av avfallsentreprenör. 

 Asbest 

a. Ska hanteras av auktoriserad sanerare  

 Sprängämnen, fyrverkerier, nödraketer  

a. Lämnas till polisen  

 Läkemedel 

a. Lämnas till apoteken 

 Skrotbilar 

a. Ska hanteras av auktoriserad bilskrot. 
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*Varje bostad (även fritidshus) ska kompostera eller ombesörja hushållsnära hämtning av det 

organiska avfallet som till dess förvaras i slutna behållare. 

Komposter som används även vintertid ska vara värmeisolerade. 

Komposten ska skötas utan olägenheter i form av lukt, flugor, råttor eller fåglar.  

 
Glöm inte återbruk! Möbler, kläder och skor etc. som bedöms kunna återanvändas, samt 

vissa maskiner och konstruktioner, byggmaterial som går att återanvända i lösa delar eller i sin 

helhet (motorer, elektronikprylar, cyklar mm) behöver inte slängas. Sådant som kan 

återanvändas hänvisas i första hand till organisationer som handhar dylikt. T.ex. Emmaus tar 

emot möbler, kläder, husgeråd, leksaker och textil. Fixtjänst och större klädkedjor tar även 

emot trasiga kläder för att återbruka textilfiber. 

 

På ÅVC finns även en returhörna där du kan hämta och lämna gratis från.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


