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Avfallsguide för företag

Lagstiftningen inom avfallsområdet skärps undan för undan. Kraven på en bättre
sortering ökar och en stor del av företagens avfall kan sorteras ut, återvinnas och
återanvändas. En utökad avfallssortering leder till en bättre resurs- och energianvändning
och en minskad miljöpåverkan. Abonnemang för hämtning av utsorterat
förpackningsmaterial för företag kan tecknas med kommunen.
Avfallet ska sorteras innan ni kommer till Bångahagen eller Odenslund. Det är inte tillåtet
att komma in med osorterat material. Avfallet lämnas mot gällande taxa. Ett
återvinningskort kan lösas för att lämna sorterat grovavfall på ett enklare sätt. Den som
enbart lämnar avfall som omfattas av producentansvaret lämnar detta utan kostnad.
Den här foldern hoppas vi ska underlätta er avfallshantering. Har du några frågor finner
du kontaktuppgifter och telefonnummer på sista sidan.

Förpackningar, returpapper, bildäck el-avfall och batterier omfattas av
producentansvar och ska sorteras ut och lämnas till återvinning. Avfallet
lämnas med återvinningskort på Bångahagen och Odenslund. Abonnemang
för hämtning av förpackningsmaterial hos verksamheten kan tecknas med
kommunen. Avfallsavdelningen hyr även ut förvaringskärl för insamling av
förpackningsmaterial.

Wellpapp

Förpackningar av wellpapp ska lämnas i avsedd container på Bångahagen. Wellpappen blir
till nytt yt- eller mittskikt i ny wellpapp.
Kartong/pappersförpackningar

Alla förpackningar av papper och kartong t.ex. papperspåsar, mjölk- och juicepaket,
sockerpaket och omslag till kopieringspapper (ej wellpapp). Kartongen blir till ytskikt på
gipsskivor eller till ny kartong.
Metallförpackningar

Konservburkar (skölj ur eventuella matrester), aluminiumformar/folie, metallband,
kapsyler, penseltorra färg- och limburkar. Den insamlade metallen smälts ner och blir till
nya produkter t.ex. motordelar, karosser, armeringsjärn m.m.
Plastförpackningar (mjuk- och hårdplast)

Dunkar, flaskor, hinkar, burkar, plastpåsar, plastfolie m.m. Skölj ur eventuella matrester.
Ta av lock och lägg dessa löst i insamlingsbehållaren. Lägg ej i frigolit eller plastband. Den
insamlade plasten kommer till användning i nya produkter som t.ex. byggdetaljer, rör,
plastpall, plastbackar, kompostkärl, bullerplank m.m.
Glasförpackningar

Flaskor och burkar av glas. Separera färgat och ofärgat glas. Ta av lock och kapsyler och
sortera efter materialslag. Gamla glasförpackningar blir nya förpackningar,
byggnadsmaterial, microfiller i betong m.m. När förpackningen innehållit farligt avfall kan
även förpackningen klassas som farligt avfall. Detta framgår av produktblad eller
märkning på förpackningen.
Returpapper

Returpapper såsom tidningar, tidskrifter och reklam (även kontorspapper) kan du lämna i
container på Bångahagen och Odenslund. Mer info finner du på www.papperskretsen.se
Batterier

Bärbara småbatterier lämnar du till Bångahagen och Odenslund. Batterierna sorteras och
skickas vidare till återvinning eller slutförvaring. Mer info finner ni på
www.batteriatervinningen.se
Blybatterier

Bilbatterier, truckbatterier etc. lämnar du till Bångahagen och Odenslund. Mer
information finner ni på www.blybatteriretur.se

Övrigt avfall sorteras i följande fraktioner och lämnas enligt anvisningar på
Bångahagen eller Odenslund. Avgift enligt taxa med Återvinningskortet.
Abonnemang för containerhämtning kan tecknas med kommunen för brännbart
avfall, deponirest, metallskrot, träavfall, trädgårdsavfall och wellpapp.

El-avfall med producentansvar - Taxa

El-avfall som sorterar under producentansvaret. I första hand är detta avfall som kommer
från hushållen men även datorer, telefoner, m.m. hör hemma här. Mer info finns på
Elkretsens hemsida. www.el-kretsen.se, gå vidare till rubriken ”För kommuner” så finner
du en hanteringslista. Transportanmälan krävs.
El-avfall som ej sorteras under producentansvar - Taxa

Exempelvis kablar, transformatorer, elcentraler, kompressorer och värmepumpar.
Transportanmälan krävs.
Farligt avfall

Bångahagen tar endast emot hushållens farliga avfall, ej företagens farliga avfall förutom
mindre mänger spillolja och elavfall samt lysrör och glödlampor. Transportanmälan krävs.
Se information på sista sidan. Övrigt farligt avfall kontakta företag med transporttillstånd.
Metallskrot - Återvinningskort

Metallskrot går vidare till Bröderna Severin återvinningsteknik AB för återvinning.
Ris och obehandlat trä - Återvinningskort

Till flisning för eldning i värmeverk.
Träavfall - Återvinningskort

Rivningsvirke, träinredning, träspill m.m.
Impregnerat trä - Taxa

Slipers, trätrall, altanräcken m.m. kan vara impregnerade. Kontakta personalen.
Sten/betong - Återvinningskort

Fyllnadsmassor kan vid vissa fall lämnas utan kostnad. Kontakta personalen.
Komposterbart trädgårdsavfall - Återvinningskort

Löv, gräs m.m.
Kyl/frys - Taxa

Omfattas ej av producentansvar men ska lämnas separat, ej som metallskrot.
Deponiavfall - Återvinningskort

T.ex. bilrutor, fönsterglas och glasull. För omlastning och transport till Rödjorna i Skara.
Gips - Återvinningskort

Gips och gipsskivor, IQR-recycling tar emot och återvinner till nya gipsskivor.

Brännbart avfall - Återvinningskort

Avfall som ej kan sorteras enligt ovanstående information.
Användbara prylar i Mariestad

Lämnas utan kostnad i container för användbara prylar. Tas omhand av Jula BK.

Utöver dessa fraktioner finns branschspecifika och blandade material som kan
vara svårt att separera. Kontakta personalen för hur du bäst ska sortera dessa.

Grönt sopkärl

Alla företag som har pentry och toalett måste ha ett grönt sopkärl. Detta avfall ska hämtas
av kommunens sopbil och kan ej läggas bland övrigt brännbart avfall. Har du inget
sopkärl idag så kontaktar du Avfallsavdelningen, tel. 0501-75 61 20.
Containertjänster för Mariestad

Avfallsavdelningen tillhandahåller containertjänster. Vi hämtar också sorterat
återvinningsmaterial vid fastighet. Dessa tjänster kan även sökas hos marknadens
entreprenörer inom avfallsbranschen.
Transportanmälan och tillstånd

Transport av farligt avfall, även elavfall, kräver anmälan respektive tillstånd beroende på
mängd och avfallsslag. Ytterligare information om detta finner du hos kommunens miljöoch byggnadsnämnd.

Telefonnummer

Bångahagen
Odenslund
Tekniska Förvaltningen, avfallsavdelningen
Tekniska Förvaltningen, avfallstekniker
Miljö- och byggnadsförvaltningen
Länsstyrelsen Västra Götalands län Mariestad
SITA AB Rödjorna

tel. 0501-75 62 22
tel. 0506-310 58
tel. 0501-75 61 20
tel. 0501-75 61 23
tel. 0501-75 60 30
tel. 0501-60 50 00
tel. 0511-245 00

Hemsidor

Kommunerna
Länsstyrelsen
Naturvårdsverket
Förpacknings- & Tidningsinsamlingen
Register för Producentansvar

www.mariestad.se, www.gullspang.se
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
www.naturvardsverket.se
www.ftiab.se
www.repa.se

Denna information kommer att uppdateras kontinuerligt på kommunens hemsida.

