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SNART FÅR DU FLER AVFALLSKÄRL

Under 2018 kommer sophämtningen att förändras. Istället för att lämna ditt avfall  
på en återvinningsstation källsorterar du hemma. Du kommer att ha två avfallskärl 
med fyra fack i varje. I de olika facken kan till exempel papper, glas, matavfall,  
plast, batterier med mera sorteras. Att införa fastighetsnära insamling underlättar  
källsortering och ger dig förhoppningsvis en enklare vardag.

Nästa år ska minst hälften av matavfallet i Sverige samlas in och återvinnas för att  
ta tillvara på näringen och energin. Denna målsättning är ett etappmål för att nå  
Sveriges nationella miljömål. Genom att ändra sophämtningen är vår kommun med 
och bidrar till att målet uppnås.

På sidorna 12 – 13 kan du läsa mer om kommande förändringar. Tillsammans skapar 
vi en mer hållbar avfallshantering!
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SOPHÄMTNING OCH RENHÅLLNINGSAVGIFTER

SOPHÄMTNING
Kommunen hämtar de delar av hushålls-
avfallet som inte ingår i producenternas 
insamlingssystem, t. ex. köksavfall, 
damm sugarpåsar, kuvert m.m.

Hämtningen sker normalt var 14:e dag 
hos alla abonnenter. Vid sommarabonne-
mang sker 10 hämtningar under veckorna 
20 – 39. Det är möjligt att ansöka om  
förändrat sophämtningsintervall till var 
4:e vecka (vid hemkompostering), eller att 
dela sopkärl med en granne om avfalls-
mängderna är små. Blankett finns på  
gislaved.se

Kärl finns i storlek 140, 190 och 370 liter. 
Om avfallsmängderna ändras så finns 
möjlighet att byta till annan storlek på kärl. 
Ring 0371-810 00 för byte. En bytes-
avgift på 300 kr debiteras för varje byte. 
Sopkärlen ägs av kommunen och hålls 
hela och rena av abonnenterna.

TIPS FÖR ATT UNDVIKA LUKT OCH 
OLÄGENHETER I SOPKÄRLET
–  Lägg en tidning i botten på kärlet,  

den hjälper till att suga upp vätska.
–  Paketera avfallet i soppåsar, lägg det 

inte löst i kärlet.
– Placera kärlet i skugga.
–  Frys in skalrester från t. ex. räkor,  

tills den dag din sophämtning sker.
–  Strö lite teknisk kalk i botten på kärlet, 

vilket dödar bakterier.

DETTA HÖR INTE HEMMA I SOP
KÄRLET
– frätande eller giftiga ämnen
– flytande varor
– eldfarliga eller explosiva ämnen
– tunga eller stora föremål
– tidningar och förpackningar 
– byggnadsavfall
– sten, grus eller jord
– farligt avfall
– el-avfall

Hushållsavfall som samlas in i Gislaveds 
kommun transporteras efter omlastning 
till Halmstad. Genom avfallsförbränning  
i kraftvärmeverket vid Kristinehed i  
Halmstad omvandlas avfallet till elenergi 
och fjärrvärme.

REGLER FÖR SOPHÄMTNING

•  Placera sopkärlet väl synligt eller  
i sopskåp och ställ det så att  
hämtning underlättas.

–  Hämtas ditt kärl i ditt sopskåp så 
ställ in det med kärlhandtaget utåt 
och locket öppet för enkel hantering.

–  Hämtas ditt kärl vid gatan så ställer 
du ut kärlet på tömningsdagen med 
handtaget (hjulen) vänt mot tomten 
så underlättas tömning.

•  Sopkärlet ska vara placerat så nära 
farbar väg, med vändmöjlighet för 
tung lastbil, som möjligt. Vid avstånd 
över 25 m från bilens stannställe till 
sopkärlet debiteras en tilläggsavgift.

http://www.gislaved.se


MIN. FRIHÖJD 4,0 M

REK. FRIHÖJD 4,6 M

0,250,25

KÖRYTA 3,0 M

H
IN

D
ER

FR
IT

T

H
IN

D
ER

FR
IT

T

5

För flerfamiljshus gäller andra regler avseende avstånd och återplacering.
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R• Kärlet får inte fyllas mer än att locket 
kan stängas och det får inte väga mer 
än ca 35 kg. Förpacka soporna väl 
innan de läggs i kärlet, så att risken 
för lukt, spill och nedsmutsning av 
kärlet minskas. Aska och sot ska 
förpackas väl och får inte vara varm.

• Kärlet får inte förvaras så att trappor 
behöver passeras vid hämtning.  
Det får inte heller stå i låst utrymme, 
eftersom mindre variationer av hämt
ningsdag kan förekomma.

• Transportväg för bil och kärl ska alltid 
vara framkomlig. Vägen ska med  
andra ord ha fri bredd, bärighet och 
vara snöröjd och sandad.

• Efter varje tömning placeras kärlet 
innanför tomtgräns och ej på hämt
ningsplatsen, såvida avståndet inte 
är kortare än två meter. Vid stark 
blåst placeras kärlet liggande.
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EXTRASOPOR
Den som vid enstaka tillfällen får mera sopor än vad som ryms i kärlet kan köpa en 
rulle om fem eller tio säckar (50 kr/säck) av JRAB, tel. 0371-820 30. 

Obs! Inget avfall utöver dessa extrasäckar samt det ordinarie kärlet hämtas utan att 
separat beställning har gjorts till JRAB.

LATRIN
Hämtning av latrin sker normalt var 14:e dag (4 – 10 hämtningar under perioden maj –  
september vid sommarabonnemang). Kärlet som tillhandahålls är en plasttunna med 
lock. Hämtning av latrinkärl sker i samband med sophämtning. Latrinkärl ska placeras 
i anslutning till sopkärl och vid farbar väg. Beställning av antal latrinkärl sker en gång 
per år, vid behov av fler kontakta kommunen.

SLAMSUGNING – TÖMNING AV ENSKILDA AVLOPP
Slamsugning utförs på olika sätt för trekammarbrunnar och slutna tankar. Vid tömning 
av trekammarbrunn används utrustning som lämnar kvar en stor del av vattnet i brunnen 
medan slutna tankar töms helt och hållet.

REGLER FÖR SLAMSUGNING
Slambilar är tunga så det är viktigt att ha en bra väg som håller för belastningen. 
–  Avståndet mellan uppställningsplatsen för slambilen och brunnen får inte vara  

längre än 20 m eftersom sugslangen inte är längre än så. Om avståndet av någon 
anledning måste vara längre än 20 m kan i undantagsfall extraslang användas mot 
en tilläggs avgift. 

–  En fast avgift per fastighet och år tas ut av fastigheter med enskilt avlopp, fastigheter 
anslutna till gemensamhetsanläggning och fastigheter anslutna till avloppsförening.

–  Slamsugning av brunnar och slutna tankar sker en gång per år och är obligatoriskt. 
–  Brunnar och slutna tankar ska vara lättillgängliga. Locket ska kunna öppnas av en 

person och får inte vara övertäckt vid tiden för slamsugning. Fastighetsägaren an-
svarar för brunnens/den slutna tankens skötsel och underhåll. 

EXTRA SLAMSUGNING
Extra slamsugning kan beställas direkt hos entreprenören, mot en extra avgift.  
Kontakta Sandahls, tel. 0371-500 97.
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RENHÅLLNINGSAVGIFTER FÖR 2017

Alla priser inkl. moms och avfallsskatt

SOPHÄMTNING

Åretrunthämtning
Hämtning var 14:e dag
Hämtning var 4:e vecka

Sommarhämtning
Hämtning var 14:e dag (10 hämtningar)
Hämtning var 4:e vecka (5 hämtningar)

ÖVRIGA AVGIFTER
Latrin 375 kr/latrinkärl
Vitvaruhämtning 345 kr/enhet
Slamtömning ordinarie 750 kr/hämtning
Extra slamtömning (budad) 1 250 kr/hämtning
Akut slamtömning (inom en dag) 1 925 kr/hämtning
Extra slang vid slamtömning 50 kr/10 m längd

Vi reserverar oss för eventuella taxeändringar.

140 L 190 L 370 L
Avgift/år Avgift/år Avgift/år

1 400 kr 1 725 kr 2 520 kr
1 005 kr 1 140 kr 1 510 kr

8 55 kr 940 kr 1 260 kr
545 kr 605 kr 875 kr

7
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Genom att plocka skräp ser man inte bara skräpet på ett nytt sätt, man visar också 
för andra att skräp inte hör hemma någon annanstans än i papperskorgen. För i slut-
ändan är det ditt och mitt skräp, och det försvinner inte av sig själv. Tillsammans håller 
vi Sverige rent! 

Vi Håller Rent är Sveriges största aktion mot nedskräpning. 2016 deltog över 750 000 
skräp plockare runt om i landet. Gislaveds kommun är ansluten till aktionen och vi stöttar 
invånarna i kommunen genom att vara en kanal för distribution av påsar och säckar till 
föreningar som vill göra en insats i sin närmiljö.



ÅTERVINNINGSANLÄGGNINGAR

ÅTERVINNINGSCENTRALER
Återvinningscentralerna är till för hushållens grovavfall och miljöfarliga avfall. Där kan 
du även lämna förpackningar och andra material som ingår i producentansvaret.  
Se vidare i Sorteringsguiden på sidan 16 hur du hanterar olika avfallstyper.

Att lämna avfall vid återvinningscentralerna ingår i ditt renhållningsabonnemang och 
kostar ingenting extra. Avfall som inte betraktas som hushållsavfall, t. ex. material från 
rivnings- eller ombyggnadsarbeten, bildelar och motorgräsklippare, ska i första hand 
hanteras av entreprenörer eller privata avfallsbolag. I vissa fall kan dessa avfallsslag  
tas emot på återvinningscentralerna mot en avgift. Kontakta gärna oss på kommunen 
om du är osäker på vad som gäller.

ÅTERVINNINGSGÅRDAR
På återvinningsgårdarna i Burseryd, Hestra och Reftele kan du lämna trädgårds-,  
trä- och metallavfall. 

MOBIL ÅTERVINNINGSCENTRAL
Den mobila återvinningscentralen (mobil ÅVC), som består av containrar och andra 
behållare, ställs ut på återvinningsgårdarna i Burseryd, Hestra och Reftele, en dag  
var tredje vecka. Där finns personal som hjälper dig som kommer med grovavfall från 
hushållet att sortera och se till att avfallet hamnar rätt.

Vi kan nästan ta emot allt som du kan lämna på återvinningscentralerna. Till exempel 
kan elektronik, vitvaror, ljuskällor, brännbart och deponirest lämnas. Även större föremål 
som soffor och resårmadrasser kan lämnas. Däremot kan vi inte ta emot kemiska pro-
dukter, vilka istället hänvisas till återvinningscentralerna i Mossarp och Smålandsstenar.

MILJÖBIL
Till miljöbilen kan du lämna ditt farliga avfall. Miljöbilen besöker en del av de orter  
och områden som inte har en återvinningscentral i närheten för att så många hushåll 
som möjligt ska ha en möjlighet att lämna sitt farliga avfall på rätt ställe. Under 2017 
kommer miljöbilen att besöka ett flertal orter. Information om platser och tider finns  
på kommunens webbplats, gislaved.se/avfall

Farligt avfall kan även lämnas på återvinningscentralerna.
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ÅTERVINNINGSSTATIONER

Tidningar och förpackningar (av plast, papper, metall  
och glas) ska lämnas på producenternas återvinnings-
stationer. På återvinningsstationerna finns också ofta  
behållare för insamling av kläder.

Här finns återvinningsstationerna i vår kommun:

ANDERSTORP Ågatan
 Furuborgsvägen, vid f.d. Carlo
 Torsplan – Allégatan
 Månsgatan – Spårvägen
 Brogatan, vid gamla godsmagasinet

BROARYD Norra vägen, vid busshållplatsen

BURSERYD V. Bruksgatan

GISLAVED Traststigen
 Sörgården, vid f.d. ICA-jour
 Marielundsgatan
 Mossarps återvinningscentral
 Lådan, vid Gislaved Energi

HESTRA Stationsplan

REFTELE Tempo

SKEPPSHULT Bruket

SMÅLANDS- Hasselgatan
STENAR Västergatan, vid Wallentins damm
 Domarvallen
  Smålandsstenars återvinnings central

TALLBERGA Köpcentrum

Om du bor i en fastighet med egen insamling av  
tidningar och förpackningar lämnar du dem där.



PRODUCENTANSVAR
Producentansvar innebär att producenterna, inom de områden där producentansvar 
råder, ansvarar för att samla in och ta omhand uttjänta produkter.

I Sverige har vi producentansvar för åtta produktgrupper i dag; batterier, bilar, däck, 
elektriska och elektroniska produkter, förpackningar, returpapper, läkemedel, radio-
aktiva produkter och herrelösa strålkällor. Dessutom finns det frivilliga åtaganden,  
som liknar producentansvar, för kontorspapper och lantbruksplast. Förpacknings-  
och retur pappersproducenterna samarbetar under namnet FTI – Förpacknings- och 
Tidningsinsamlingen. All verksamhet bedrivs utan vinstsyfte.

TÖMNING OCH STÄDNING ÅTERVINNINGSSTATIONER
Information om när en viss återvinningsstation töms och städas kan fås via FTIs  
hemsida. Gå in på ftiab.se/hushall klicka på länken ”Lämna här” och sök efter din  
närmaste återvinningsstation. 

11
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SAMARBETE FÖR ÖKAD SERVICE OCH BÄTTRE MILJÖ

Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner bildar en gemensam avfalls-
organisation. Förbundet heter Samverkan Återvinning och Miljö (SÅM). Genom sam-
arbetet vill vi öka servicen till invånarna. Samtidigt vill vi utveckla en hållbar verksamhet 
som bidrar till en god miljö.

VAD BLIR SKILLNADEN FÖR MIG SOM FASTIGHETSÄGARE?
• Möjlighet att lämna källsorterade förpackningar och tidningar hemma
• Möjlighet att lämna utsorterat matavfall hemma
• Fler återvinningscentraler att åka till
• Två avfallskärl

VAD ÄR NYTTAN MED FÖRÄNDRINGARNA?
• Ökad service till invånarna.
•  En ökad sortering av förpackningar och returpapper ger möjlighet att material-

återvinna materialet istället för att bränna upp det.
•  Utsorterat matavfall kan behandlas så att både näringen och energin kan tas tillvara.

12



HUR GÅR DET TILL?
Du kommer att sortera dina sopor i två fyrfackskärl som hämtas av specialbyggda 
sopbilar. Sopbilarna tömmer en typ av kärl i taget. 

Utöver de åtta olika facken planeras även extralådor för batterier, ljuskällor och små-
elektronik. Dessa lådor kan du förvara inomhus och sedan hänga ut på kärlet när de 
behöver tömmas. 

Matavfallet läggs i papperspåsar och sedan direkt i ett av facken i avfallskärlen. 

Alla återvinningscentraler som ingår i kommunsamarbetet kommer att vara öppna  
för kommunernas invånare. Du är alltså välkommen att lämna ditt grovavfall på den 
återvinningscentral som passar dig bäst.

BLIR DET DYRARE FÖR MIG SOM FASTIGHETSÄGARE?
Ja, det blir dyrare än idag men kommunsamarbetet gör att det blir billigare än om  
varje kommun skulle göra förändringarna på egen hand. Att förändra och utveckla  
avfallshanteringen är en nödvändig del för att göra samhället mer hållbart.

Mer information om förändringarna kommer under 2017.
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ÖPPETTIDER

Här presenteras öppettiderna på våra återvinningscentraler, vilka dagar den mobila åter-
vinningscentralen befinner sig på återvinningsgårdarna i kommunen och återvinnings-
gårdarnas vanliga öppettider. För att ta reda på vad du kan lämna på våra återvinnings-
centraler, till vår mobila ÅVC och på våra återvinningsgårdar, se sidan 9. 

ÅTERVINNINGSCENTRAL

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndagar, helgdagsaftnar
och helgdagar

Förutom heldagsaftnar och helgdagar har återvinningscentralerna stängt/begränsade 
öppettider följande dagar:

5 januari öppet till kl. 15.00
13 april: öppet till kl. 15.00
22 juni  öppet till kl. 15.00
27 september stängt

14

Gislaved Smålandsstenar

9.30 – 18.00 Stängt
9.30 – 16.00 9.30 – 18.00
9.30 – 16.00 Stängt
9.30 – 18.00 9.30 – 18.00
9.30 – 16.00 Stängt
9.30 – 14.00 9.00 – 14.00
Stängt Stängt



MOBIL ÅTERVINNINGSCENTRAL

Öppet kl. 14.00 – 18.00 nedanstående datum:

ONSDAGAR Reftele Hestra Burseryd
 22 mars 29 mars 5 april
 12 april 19 april 26 april
 3 maj 10 maj 17 maj
 24 maj 31 maj 7 juni
 14 juni 21 juni 28 juni
30 JUNI – 1 AUG Stängt Stängt Stängt
 2 aug 9 aug 16 aug
 23 aug 30 aug 6 sept
 13 sept 20 sept 4 okt
 11 okt 18 okt 25 okt
 1 nov 8 nov 15 nov
16 NOV – FEB 2018 Stängt Stängt Stängt

ÅTERVINNINGSGÅRDAR
För mottagning av trädgårdsavfall, trä och metall är återvinningsgårdarna i Burseryd, 
Hestra och Reftele öppna och bemannade helg- och helgaftonsfria lördagar 
kl. 10.00 – 14.00 under perioderna 15/3 – 10/7 och 1/8 – 16/11. 

Återvinningsgårdarna håller även öppet när den mobila återvinningscentralen är på 
respektive anläggning.

15
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SORTERINGSGUIDE

Sorteringsguiden hjälper dig att sortera avfall som inte ska läggas bland de vanliga  
soporna utan istället lämnas på något av följande ställen:
– Återvinningscentralerna i Gislaved och Smålandsstenar, se sidan 9
– Återvinningsgårdarna i Burseryd, Hestra och Reftele, se sidan 9
– Återvinningsstationerna på flera orter i kommunen, se sidan 10
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BILBATTERIER, INBYGGDA BATTERIER
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 BATTERIER
Batterier lämnas till återvinning vid återvinningscentralerna eller i en batteriholk som 
finns i vissa affärer. På batteriatervinningen.se hittar du din närmaste insamlingsplats. 
Bilbatterier lämnas på återvinningscentralen.

Glöm inte bort alla inbyggda batterier. I allt som rör sig, lyser eller låter, finns ett batteri 
som ska lämnas åter! 

 DÄCK
Det är producentansvar på däck, därför lämnas de till återförsäljaren. De insamlade 
däcken blir till energiråvara, nya gummiartiklar m.m.

 ELEKTRONIK
Elektriska apparater lämnas på återvinningscentralerna. 

Elektriska apparater delas ofta in i:
–  Stora vitvaror – t. ex. spis, disk, tvätt, tork och fläkt (läs mer under Vitvaror på  

sidan 22)
– TV och bildskärmar
–  Övrig elektronik – t. ex. el-produkter för användning i hushåll, elektriska handverktyg, 

fotoutrustning, elektriska spel och leksaker, IT-utrustning och elektriska kontors-
apparater

– Lysrör (läs mer under Lampor och lysrör på sidan 19)
– Lågenergilampor (läs mer under Lampor och lysrör på sidan 19)
– Glödlampor (läs mer under Lampor och lysrör på sidan 19)

Elektriska maskiner och apparater innehåller ofta ämnen som om de kommer ut är 
farliga för miljön. Därför får inget el- eller elektronikavfall deponeras eller förbrännas 
utan att ha genomgått en förbehandling. Därför samlar vi, kommunerna tillsammans 
med producenterna, in allt el- och elektronikavfall separat.

 GIPS
Gipsskivor lämnar du på återvinningscentralerna.

Gipsskivor som lämnas får vara ytbelagt med tapet, väv och färg. Dessutom får det  
förekomma mindre spik och skruvar samt små trälister. Övrigt material som väggreglar, 
kakel, isolering eller asbest får inte förekomma.

17
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 GLAS 
Skilj på glasförpackningar och andra glasprodukter.

GLASPRODUKTER
Glasprodukter sorteras som deponirest på återvinningscentralerna. Glasprodukter är 
t. ex. dricksglas och fönsterglas.

GLASFÖRPACKNINGAR
Färgat och ofärgat glas lämnar du på återvinningsstationerna eller återvinnings-
centralerna. Glasförpackningar är t. ex. flaskor och burkar.

Gör så här med dina glasförpackningar: 
Ta av kapsyler, lock och korkar och sortera dem efter materialslag.

 KEMISKA PRODUKTER 
Alla kemiska produkter lämnas till återvinningscentralerna eller till miljöbilen.

Tänk på att inte blanda olika produkter, utan lämna in dem var för sig till återvinnings-
centralen. Kontrollera också att förpackningen inte läcker. Detta är viktigt för att olika 
medel ska kunna behandlas på rätt sätt, men också för att inte utsätta de personer 
som ska handskas med avfallet för några risker.

Märk kemiska produkter innan inlämning med:
– Produktnamn eller kemiskt namn
– Produktens användningsområde
– Om produkten är utspädd eller koncentrerad
–  Saknas information om innehåll, märk behållaren med ditt namn, adress och telefon

Exempel på kemiska produkter som ska lämnas som farligt avfall: 
– alla sorters oljor
– lösningsmedel
– färg, lack och lim 
– syror och baser 
– bekämpningsmedel 
– cyanider
– rengöringsmedel
– sprayflaskor
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 KLÄDER & SKOR
Kläder, textilier och skor lämnas till insamling i second hand-affär eller container,  
t. ex. Humana, som finns på de flesta återvinningsstationer. Kläder och skor samlas 
också in vid återvinningscentralerna. 

Tips! Har du kläder eller skor som du inte längre använder och som tar upp onödig 
plats i garderoben? Byt med vänner eller kollegor, eller om det är oanvända kanske  
de till och med går att sälja? Det minskar avfallsmängden!

 LAMPOR & LYSRÖR
Dina förbrukade glödlampor, lågenergilampor och lysrör samlas in på återvinnings-
centralerna eller lämnas till miljöbilen. 

Vanliga glödlampor samlas in för att ta hand om blyrester på kontaktdon. Lågenergi-
lampor och lysrör innehåller kvicksilver som är mycket giftigt och farligt både för  
människor och miljö. 

Släng inte lampor i glasåtervinningen – då förstörs glasmassan och kan inte återvinnas.

 MEDICIN & KANYLER
Överblivna läkemedel och kanyler lämnas till apotek. Lägg kanylerna i speciell behållare 
som finns att hämta gratis på apotek. 

Kvicksilvertermometrar och cytostatika lämnar du vid närmaste återvinningscentral.

Mediciner får inte hällas ut i avloppet. Medicinska produkter klassas som farligt avfall 
och kan skada miljön om de inte hanteras rätt.

 METALL 
Skilj på metallskrot och metallförpackningar. 

METALLSKROT
Metallskrot är t. ex. plåt, cyklar och järnbalkar. Metallskrot lämnas  
på återvinningscentralerna eller på återvinningsgårdarna.

METALLFÖRPACKNINGAR
Metallförpackningar är t. ex. konservburkar, kapsyler, tuber, lock och dryckesburkar 
utan pant. Metallförpackningar lämnas på närmaste återvinningsstation eller på  
återvinningscentralerna.



Gör så här med dina metallförpackningar: 
Böj in vassa lock på konservburken. Låt hatten på kaviartuben sitta kvar. 

Obs! Plocka bort vekeshållaren i värmeljuset innan återvinning. Vekeshållaren är av 
järn, medan koppen är av aluminium. I återvinningsprocessen fastnar järnet på  
magneter, och om vekeshållaren sitter fast i botten så följer även koppen med till 
stålåtervinningen där den brinner upp.

 PAPPER
Det finns många olika papperstyper och det är viktigt att skilja på dem för att de ska 
kunna återvinnas. 

Papper kan delas upp i tre grupper:
–  Förpackningar, t. ex. sockerpåsar, presentpapper, mjölkpaket, skokartonger  

och toarullar
–  Tidningar och trycksaker, t. ex. tidningar, kataloger, reklamblad och broschyrer
– Wellpapp, t. ex. förpackningsmaterial, lådor och kartonger
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FÖRPACKNINGAR
Pappersförpackningar lämnas på närmaste återvinningsstation  
eller på återvinningscentralerna.

Gör så här med dina pappersförpackningar:
Platta till och vik ihop. Lägg mindre förpackningar  
i större.

Obs! Kuvert slängs bland vanliga sopor.

TIDNINGAR OCH TRYCKSAKER
Tidningar och trycksaker lämnas på närmaste återvinningsstation  
eller på återvinningscentralerna.

Gör så här med dina tidningar och trycksaker:
Ta bort plastpåsar och påklistrade reklamlappar innan trycksaken läggs i behållaren.

WELLPAPP
Wellpapp lämnas på återvinningscentralerna. Insamlad wellpapp används uteslutande 
till framställning av ny massa för wellpapp. Du behöver inte ta bort märlor eller tejp-
remsor som sitter på en kartong, men hela nystan av tejp eller annan förorening får 
inte förekomma.

 PLAST
Skilj på plastprodukter och plastförpackningar. 

PLASTPRODUKTER
Plastprodukter lämnas på återvinningscentralerna. Plastprodukter är t. ex. hinkar, 
backar, plastmöbler, plaströr och plastleksaker.

PLASTFÖRPACKNINGAR
Plastförpackningar lämnas på närmaste återvinningsstation eller på återvinnings-
centralerna. Plastförpackningar kan vara både hårda och mjuka. Plastförpackningar 
är t. ex. flaskor, burkar, dunkar, bärkassar, plastpåsar, plastfolie och film.

Gör så här med dina plastförpackningar: 
Ta av korkar och lock och sortera efter materialslag. Lägg alla plastförpackningar lösa  
i behållarna, inte i ihopknutna påsar. Hårda och mjuka plastförpackningar lämnas i 
samma behållare!
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 SCHAKTMASSOR
Schaktmassor kan lämnas efter tillstånd i varje enskilt fall. Kontakta kommunen, 
tel. 0371-810 00. 

 TRÄDGÅRDSAVFALL
Allt trädgårdsavfall lämnas på återvinningscentralerna eller på återvinnings-
gårdarna.

Trädgårdsavfallet delas upp i två grupper:
– Komposterbart, t. ex. löv, gräs, häckklipp och mossa. 
– Bioenergi, t. ex. grenar (grövre än 5 cm). 

Obs! Om trädgårdsavfallet packats i säckar ska dessa tömmas vid avlämning.

 TRÄAVFALL
Träavfall lämnas på återvinningscentralerna och på återvinningsgårdarna.

Tänk på att det träavfall som lämnas ska vara rent. Rent träavfall, t. ex. lastpallar,  
brädor, lådor, trämöbler, grövre grenar och stammar flisas och används i värmeverk 
för energiframställning. Impregnerat virke klassas som farligt avfall och kan endast 
lämnas på återvinningscentralerna.

 VITVAROR 
Vitvaror lämnas till inköpsställe eller återvinningscentralerna. 

Vitvaror är t. ex. kylskåp, frys och spis. Det är viktigt att gamla vitvaror samlas in och 
återvinns därför att många äldre kylskåp och frysar innehåller gasen freon som skadar 
ozonlagret om den läcker ut. 

När du ska byta kyl eller frys kan du lämna den gamla på återvinningscentralen eller 
ringa JRAB, tel. 0371-820 30, för borttransport (kostar 345 kr). Du kan också fråga 
där du köper ny kyl eller frys om de kan ta hand om din gamla.



KUNDUNDERSÖKNING

Gislaveds kommun genomförde under hösten 2016 en kundundersökning för  
avfallshanteringen. Enkäten postades ut till 300 slumpvis utvalda kunder.  
Vi vill passa på att rikta ett stort tack till alla de som tagit sig tid att svara och  
skicka in svaren till oss! 

NÖJDHET
En stor del av invånarna är nöjda med dagens avfallshantering. Ett område  
där nöjdheten är lägre är nedskräpning. Många upplever att nedskräpning är  
ett problem i vår kommun.

Avfallshantering (en- och tvåfamiljshus) 88% nöjda eller mycket nöjda
Hämtning hushållsavfall vid bostad 88% nöjda eller mycket nöjda
Nöjdhet information källsortering  78% nöjda eller mycket nöjda
Nedskräpning 30% nöjda

KÄLLSORTERING
Invånarna i Gislaveds kommun källsorterar i lägre grad än genomsnittet i Sverige.  
Skillnaden märks för både papper, plast och metall. Förhoppningen är att det  
planerade kommunsamarbetet ska öka källsorteringen i vår kommun genom att  
servicen ökar. 

Andel som källsorterar mycket
Pappersförpackningar Gislaved 48% Sverige 64%
Plastförpackningar Gislaved 45% Sverige 59%
Metallförpackningar Gislaved 58% Sverige 70%

Hela rapporten för kundundersökningen går att ladda ner på gislaved.se
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KONTAKTUPPGIFTER 

GISLAVEDS KOMMUN telefon 0371-810 00

– vid frågor om dispenser och renhållningsordning  kommunen@gislaved.se
– om räkningar
–  vid flyttning, ring eller skicka e-post och meddela  

flyttdag och din nya adress samt namn på den nya  
ägaren till fastigheten

JRAB telefon 0371-820 30
– vid utebliven sophämtning
– vid oklarhet om debiterat antal kärl (säckar)
– för hämtning av övrigt avfall (kyl, frys, grovavfall m.m.)

SANDAHLS telefon 0371-500 97
– vid utebliven slamtömning
– vid behov av extra tömning

FÖRPACKNINGS OCH TIDNINGSINSAMLINGEN telefon 0200-88 03 11
– vid skräpiga återvinningsstationer eller fulla behållare

gislaved.se/avfall

mailto:kommunen%40gislaved.se?subject=Avfallshantering
http://www.gislaved.se/avfall
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