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Förord
Det som tas ut ur naturen ska användas, återanvändas, återvinnas eller slutligt
omhändertas med minsta möjliga resursförbrukning och utan att naturen skadas. Det är
mål som borde vara självklara för varje samhälle, företag och människa. Många vackra
ord, men det behövs hjälpmedel för att driva utvecklingen framåt och därför har
regeringen föreskrivit följande:
▪
▪
▪
▪

2000-01-01 infördes skatt på avfall.
Från 2002-01-01 ska brännbart avfall förvaras och transporteras bort skilt från
annat avfall. Dessutom infördes förbud att deponera utsorterat brännbart avfall.
2004-07-16 kom en ny föreskrift om deponering och kriterier för mottagning av
avfall vid anläggningar för deponering av avfall.
2005-01-01 kom det ett förbud att deponera organiskt avfall.

Skatt
Skatt på avfall, vad ska det vara bra för? Det är inte enbart ett sätt för staten, att få
ytterligare skatteintäkter. Det ska inte vara ekonomiskt fördelaktigt att deponera eller
förbränna avfall till låg kostnad, när avfallet kan återvinnas.
Kompostering
På Vika komposteras trädgårdsavfall, blandat med hästgödsel. Kompostjorden har
tidigare kunnat hämtas i begränsad mängd, fritt av privatpersoner.
Fr.o.m. 1 jan. 2012 får ingen kompostjord föras ut från Vika, på grund av nya regler
från Jordbruksverket gällande hantering av hästgödsel med krav på kontroll av
kompostering.
Producentansvar
Redan 1994 förordnade regeringen om ett producentansvar på förpackningar. Det
innebär att förbrukare av förpackningar ska sortera ut använda förpackningar från annat
avfall och lämna dem i de system som producenterna tillhandahåller. Det finns också
producentansvar på tidningar, trycksaker, däck, småbatterier, elektronikskrot etc.
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Bestämmelser för avlämning av avfall till
Vika återvinningscentral och avfallsanläggning
Dessa bestämmelser är en komplettering till gällande lagstiftning och
kommunal renhållningsordning.

Definitioner
Bestämmelserna reglerar förhållandena mellan Tekniska verken i Linköping AB (publ.)
specifikt Vika avfallsanläggning i Katrineholm och avfallslämnaren. Med avfallslämnaren
menas den som i praktiken transporterar in avfall till Vika avfallsanläggning och
återvinningscentral för behandling, omlastning eller annat omhändertagande. Vid
avfallsanläggningen i Katrineholm tar Tekniska verken emot endast sådant avfall eller
sådana produkter som anges i för anläggningen gällande tillstånd. Utöver de
avfallstyper som Vika avfallsanläggning enligt lagstiftning och lokala bestämmelser är
skyldig att ta emot, äger Vika avfallsanläggning rätt att avvisa avfallslämnare som inte
uppfyller gällande anvisningar.

Ägande och förfoganderätt till lämnat avfall
När avfallslämnaren levererat avfallet eller restprodukten, genom att leveransen har
registrerats och godkänts, övergår avfallet/restprodukten till Tekniska verkens ägande
och förfoganderätt. Det är inte tillåtet att ta med "material/avfall” som finns på Vika
avfallsanläggning.

Tillträdesbestämmelser
Endast Vikas personal har generellt tillåtelse att stadigvarande uppehålla sig inom
anläggningen. Avfallslämnaren får uppehålla sig inom anläggningen endast under den tid
som är nödvändig för att lossa lasten, om inte annat överenskommit med Vikas
personal. Övriga besökare får uppehålla sig inom anläggningen endast efter
överenskommelse med Vikas personal.

Ordningsregler
Avfallslämnaren är skyldig att följa gällande lokala bestämmelser samt mottagningspersonalens direktiv och information, liksom hänvisningsskyltar och andra skriftliga
upplysningar. Avfallet ska tippas på anvisad plats. Rökförbud samt förbud att tömma
bilaskkoppar, etc. gäller inom hela anläggningen på grund av brandrisk.
Avfallstransporter ska vara sådana att nedskräpning begränsas och att de inte utgör
någon säkerhetsrisk. Inom avfallsanläggningen gäller vägtrafikkungörelsen med de
lokala trafikföreskrifter som skyltas inom området.

GDPR
Behandling av personuppgifter
Dina personuppgifter behandlas av Tekniska verken-koncernen. För att du ska förstå hur
och varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har rörande dina
personuppgifter rekommenderar vi att du tar del av våra riktlinjer för integritetsskydd
som du alltid hittar i den senaste versionen på
https://www.tekniskaverken.se/integritetsskydd/.
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Deklarationsskyldighet
Avfallslämnaren ansvarar för allt det avfall som transporteras till anläggningen.
Avfallslämnaren ska vid leverans av avfall väl känna dess art och sammansättning, för
en korrekt klassificering med avseende på avfallstyp. Vikas personal har dock utifrån
sina bedömningar den förbehållslösa rätten att själva göra den slutliga
klassificeringen. Avfallslämnaren är skyldig att på uppmaning medverka till provtagning
eller annan kontroll av leveransen. Avfallslämnaren är även efter det att avfallet lämnats
ansvarig för de konsekvenser som kan uppstå på grund av felaktigt lämnade uppgifter
för klassificering.
Tänk på att avfall som ska deponeras ska karakteriseras innan leverans till Vika
avfallsanläggning. Detta gäller från 1 januari 2005. Kontakta oss för mer information.
Vi kan även hjälpa er med fullständig karakterisering inklusive provtagning mot avgift.
Från 1 mars 2019 ska även schaktmassor deklareras på särskild blankett.

Rapporteringsskyldighet
Från och med den 1 november år 2020 måste alla verksamheter som producerar,
transporterar och behandlar farligt avfall rapportera det till Naturvårdsverkets
avfallsregister.
Här avses elektronik, impregnerat virke och allt annat farligt avfall.

Leveranskrav
Enligt Avfallsförordningen 2020:614 ska vissa avfall hållas skilda från annat avfall vid
transport till Vika t.ex. farligt, elektriskt och elektroniskt avfall, kylar och frysar.

Ekonomi och skadeståndsansvar
Avfallslämnaren är skyldig att betala tjänsterna Vika avfallsanläggning tillhandahåller
enligt fastställda avgifter (se priser). Om Vika avfallsanläggning bedömer efter inleverans
att omklassificering av avfallet ska göras, svarar avfallslämnaren för de merkostnader
som eventuellt uppkommer i samband härmed. Vika avfallsanläggning rapporterar sen
till avfallslämnaren vad som motiverat omklassificering av avfallet, samt vilka åtgärder
som avfallslämnaren måste vidta för att förhindra att detta upprepas.

Avgifter för felsorterat avfall
Vid konstaterad avvikelse tas felsorteringsavgift ut om 1300 kr/inleverans. Farligt avfall
debiteras extra per kilo. Dessutom kan avfallet omklassas. Avfallslämnaren åtar sig att
hålla Vika avfallsanläggning skadeslöst för varje förlust eller skada som orsakas av att
avfall inte uppfyller kraven i anvisningarna. Vika avfallsanläggning friskriver sig allt
ansvar gentemot avfallslämnaren, i de fall skada drabbar avfallslämnaren eller dennes
fordon till följd av dennes avlämnande av avfall, vållande av tredje man eller annan
omständighet som avfallslämnaren med normal aktsamhet bort kunna undvika.
För schaktmassor med enstaka inblandning av annat material (t.ex. någon lastpall
eller dyl.) än vad som anges under leveranskrav för schaktmassor, debiteras 0,5 tim.
maskintid för varje inleverans. Vid mer omfattande avvikelse tas en felsorteringsavgift ut
om 650 kr/inleverans och vid avsevärd avvikelse klassas lasset om till osorterat avfall
med gällande pris/ton.

Kreditbestämmelser
Ansökan om kredit sker hos Vika avfallsanläggning varefter ansökan prövas av Tekniska
verken i Linköpings kreditbevakning. Krav på säkerhet/depositionsavgift kan begäras för
beviljande av kredit. Beviljad kredit gäller tillsvidare. Tekniska verken i Linköping AB
(publ.) har rätt att när som helst ompröva krediten. Betalning av faktura ska ske senast
vid angiven förfallodag. Försening innebär debitering enligt gällande dröjsmålsränta.
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OSORTERAT VERKSAMHETSAVFALL
Osorterat industri-, bygg-, rivnings- och annat verksamhetsavfall.
Exempel: Blandat avfall från industri, bygg och andra verksamheter.
Leveranskrav: Får inte innehålla något farligt avfall, kylar, frysar, elektriskt eller
elektroniskt avfall. Från den 1 jan. 2005 ska även gips levereras i en egen fraktion.
Behandling: Avfallet sorteras av Vika avfallsanläggning i olika fraktioner till förbränning,
materialåtervinning och deponering.
Mottagning: Vika avfallsanläggning, anvisad plats på sorteringsyta.

KÄLLSORTERAT VERKSAMHETSAVFALL
Sorterat industri-, bygg-, rivnings- och annat verksamhetsavfall

Asfalt
Exempel: Uppbruten asfalt från gator och vägar etc. Asfalt som innehåller stenkolstjära
är farligt avfall. Observera att det är avfallslämnarens som ska ha kontroll på om asfalten
innehåller stenkolstjära eller inte. Om asfalten är lagd innan 1975 ska alltid provtagning
av PAH göras.
Kontakta Vika avfallsanläggning innan leverans. Asfalt som inte är farligt avfall tas emot,
men vid större mängd kontaktas Vika avfallsanläggning innan leverans.

Aska
Exempel: Aska från värmeverk, pannor, bränder m.m. D.v.s. all aska. All aska måste
klassificeras och karakteriseras av avlämnaren innan Vika avfallsanläggning kan
meddela om den kan tas emot eller inte. Bestämmelser om detta finns i avfallsförordningen SFS 2020:614. 2 kap. klassificering av avfall. Finns även andra förordningar
som reglerar deponering. En klassificering innebär provtagning och klassning av konsult.
Kommer aska bara från förbränning av obehandlat trä, kontakta oss på Vika för mer
information.

Betong
Exempel: Kasserade betongkonstruktioner, betong från rivningsverksamhet, överbliven
betong (betongrosor).
Leveranskrav: Får inte innehålla farligt avfall. Får inte innehålla PCB-rester som kan
finnas på betongen om fogmassa innehållande PCB varit applicerad på betongen.
Betongen får inte innehålla några utstickande armeringsjärn över 30 cm.
Kontakta Vika avfallsanläggning för pris om de sticker ut mer än 30 cm.
Mottagning: Vika avfallsanläggning.

Brännbart
Exempel: Plast, gummi (ej däck) m.m.
Leveranskrav: Avfallet får inte innehålla farligt avfall, elektriska produkter, batteridrivna
produkter, enheter större än 0,5 x 0,5 x1,0 meter, grovavfall som järnskrot,
resårmöbler, gips, vitvaror, snören, trossar, nät, gummidäck, djur, slaktavfall, stubbar,
trädgrenar, sågspån, pulver och dammande material, rullat material t.ex. takpapp,
mattor och plastfolie, balat och balpressat material samt bobiner.
När det gäller massivt avfall är maxmåttet 0,2 x 0,2 x 0,5 meter.
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Gips
Endast gipsprodukter.
Om det innehåller annat material tas kostnad ut för att separera detta.
Behandling: Deponering, konstruktion eller återvinning.
(Allt avfall till deponering ska karakteriseras från 1 jan. 2005)
Mottagning: Vika avfallsanläggning.

Glas, ej förpackningsglas
Exempel: Fönsterglas, bilglas.
Leveranskrav: Får inte innehålla farligt- eller skadligt avfall. Får inte innehålla PCB som
kan finnas i tätningsmaterialet i isolerrutor som tillverkats före 1973.
Omhändertagande: Planglas används i konstruktion eller deponeras.
(Allt avfall till deponering ska karakteriseras från 1 jan. 2005)
Mottagning: Vika avfallsanläggning.

Isolering (deponi)
Isolering, toa, handfat med metall m.m.
Behandling: Deponering. (Allt avfall till deponering ska karakteriseras från 1 jan. 2005)
Mottagning: Vika avfallsanläggning.

Kakel, klinker, porslin, tegelstenar, ytong och dylikt
Exempel: Klinker, rent porslin utan metall m.m, ytong m.m. Även lättbetong, blåbetong
och tegelstenar. (Taktegel egen fraktion.) Behandling: Deponering. (Kan även användas
till konstruktioner.) (Allt avfall till deponering ska karakteriseras från 1 jan. 2005)
Mottagning: Vika avfallsanläggning.

Metall
Exempel: Badkar, diskbänkar, rör, ventilationstrummor, trapp- och balkongräcken m.m.
Taggtråd, nät, vajer, armering o. dyl. tas emot separerat.
Leveranskrav: Får inte innehålla farligt avfall, elektriskt eller elektroniskt avfall, däck.
Kontakta Vika innan leverans av lantbruksmaskiner. Varje enhet får väga max 1500 kg
och inte vara större än 2 x 2 x 4 meter. Diesel/oljetankar får lämnas om de är rengjorda
och det finns saneringsintyg. Utan saneringsintyg ska tanken vara skuren i bitar om max
2 x 2 meter. Behandling: Återvinning.
Vi betalar för din metall, kontakta Vika avfallsanläggning för pris.
OBS: särskilda mottagningsregler gäller vid försäljning av metall.
Mottagning: Vika avfallsanläggning, metallskrot.

Schaktmassor, fina (OBS deklarationsskyldighet från 1 mars år 2019)
Vad får det innehålla: Jord, grus, lera, skiffer, kalkstoft, kalksten eller annan sten.
Stenarna får inte vara över 30 cm i diameter. Materialet får inte innehålla stubbar och
rötter, och det ska vara inert d.v.s. inte laka ut några farliga ämnen. Massorna får inte
innehålla mer än 25% lera för att klassas in i denna fraktion. Vid stora mängder eller vid
tveksamheter kontakta Vika innan leverans. Massor lagras för användning vid
sluttäckning av deponin. Mottagning: Vika avfallsanläggning, plats för fina massor.

Schaktmassor, grova (OBS deklarationsskyldighet från 1 mars år 2019)
Exempel: Grova schaktmassor med stenar som är större än 30 cm i diameter. Materialet
får inte innehålla stubbar och rötter. Materialet ska vara inert d.v.s. inte laka ut några
farliga ämnen. Massorna får inte innehålla mer än 25% lera för att klassas in i denna
fraktion. Används till att bygga konstruktioner ex. vallar vid deponering eller till
sluttäckning. Mottagning: Vika avfallsanläggning, plats för grova massor.
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Schaktmassor mer än 25% lera (OBS deklarationsskyldighet från 1 mars år 2019)
Exempel: Schaktmassor med mer än 25% lera. Materialet får inte innehålla stubbar och
rötter och ska vara inert d.v.s. inte laka ut några farliga ämnen.
Massor lagras för användning vid sluttäckning av deponin.
Mottagning: Vika avfallsanläggning.

Stenar ej jord
Exempel: Stenar av varierande storlek minst 5 cm diameter.
Mottagning: Vika avfallsanläggning.

Tegel
Exempel: Bara taktegel.
Mottagning: Vika avfallsanläggning.

Trä behandlat/målat
Exempel: Engångspallar, rivningsvirke, träspill, masonit, spånskivor etc.
Leveranskrav: Fraktionen får inte innehålla material som är bredare än 1,0 meter eller
längre än 4,0 meter. Den utsorterade träfraktionen ska vara fri från impregnerat virke,
betong, kablar, nät, plast, papper m.m. men får innehålla spik, skruv, gångjärn etc.
OBS! Fraktionen får inte innehålla omagnetiska metaller (t.ex. rostfritt, mässing, koppar,
legeringar som ex. dörrhandtag etc.), eftersom flismaskinen enbart kan ta bort
magnetiska metaller. (Omagnetiskt skrot ger problem vid förbränningsanläggningarna.)
Behandling: Flisas och förbränns i anläggning som har nödvändig rökgasrening.
Mottagning: Vika avfallsanläggning, upplag för behandlat trä.

Trä obehandlat (ej förädlat)
Exempel: Grenar, kvistar, ris, stammar.
Leveranskrav: Fraktionen får inte innehålla material som är bredare än 1,0 meter eller
längre än 4,0 meter. Den utsorterade träfraktionen får endast innehålla ej förädlat trä.
Behandling: Flisas och förbränns i värmeverk.
Mottagning: Vika avfallsanläggning, upplag för obehandlat trä.

KOMPOSTERBART MATERIAL
Park- och trädgårdsavfall
Exempel: Löv, gräs, växtrester, jord och rent sågspån etc. Leveranskrav: Fritt från sten,
papper, plast, metaller etc. Behandling: Komposteras.
Mottagning: Vika avfallsanläggning.

Stallgödsel
Exempel: Gödsel från häststallar. (Ingen annan gödsel är tillåten.)
Leveranskrav: Fritt från papper, plast, snören, metaller etc.
Behandling: Komposteras tillsammans med park- och trädgårdsavfall.
Mottagning: Vika avfallsanläggning.

SLAM OCH FLYTANDE AVFALL
Flytande avfall.
Exempel: Avfall från tömning av gatubrunnar och liknande.
Definitionen på flytande avfall är att det ska avge vätska efter att det har tippats,
d.v.s. att vätskan inte är bunden i materialet. Industrivatten och annat vatten som
kan misstänkas innehålla föroreningar måste provtas innan leverans.
Mottagning: Vika avfallsanläggning.
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Slam från fettavskiljare.
Exempel: Fett från fettavskiljare.
Leveranskrav: Får inte levereras till Vika avfallsanläggning efter 1 jan. 2006.

Slam
Definitionen på slam är att vätskan ska vara bunden i materialet, dvs. vätskan ska
inte rinna iväg från materialet när det tippas av.
Leveranskrav: Får inte innehålla några farliga ämnen (även särskilda TOC krav).
Behandling: Deponeras. Mottagning: Vika avfallsanläggning, deponi.
(Allt avfall till deponering ska karakteriseras från 1 jan. 2005)

FARLIGT AVFALL
Asbest
Arbetsmiljöverkets regler finns att läsa:
http://www.av.se/dokument/afs/AFS2006_01.pdf
Exempel: Material som innehåller asbest; såsom skivor/plattor från tak och väggar,
ventilationstrummor, värmeisolering, isolering på rörböjar, vissa golvmattor m.m.
Leveranskrav: Asbestavfall får inte blandas med annat avfall. Det ska tas om hand enligt
Arbetsmiljöinspektionens gällande bestämmelser, t.ex. dubbla säckar. Avfallet ska
transporteras i sluten behållare eller på annat lika betryggande sätt.
Behållaren eller liknande ska vara märkt: ”Asbest”.
Alla leveranser till Vika med asbesthaltigt avfall ska anmälas vid vågen. Avfallslämnaren
ska uppge vem som transporterar och sanerar, samt var avfallet kommer ifrån.
Lossningen ska ske så att dammbildning förhindras. Om asbestavfallet är emballerat ska
emballaget hålla vid lossningen. Om asbestavfallet inte är inplastat ska det vara
vattenbegjutet. Ansvaret för detta ligger på avfallslämnaren. Vid stora leveranser av rör
ska partiet vara buntat.
Behandling: Specialdeponering.
(Allt avfall till deponering ska karakteriseras från 1 jan. 2005)
Mottagning: Vika avfallsanläggning.

Bly
Endast bly.
Behandling: Återvinning.

Elektriskt och elektroniskt avfall (EEA)
I avfallsförordningens 2020:614, 3 kap § 5, finns bestämmelser om hur detta ska
hanteras.EEA ska lagras skilt från annat avfall i avvaktan på borttransport. Se
Producentansvar www.elkretsen.se
Elektriskt avfall som uppkommer i normal utsträckning i hemmet, på kontoret, inom
sjukvården inkl. laboratorieutrustning ingår i producentansvaret. Undantag finns.
Uppdaterade listor finns på Elkretsens hemsida.
Elektriskt och elektroniskt avfall delas in i fyra grupper:
1. Lysrör.
2. Små ljuskällor (glödlampor, lågenergilampor och kompaktlysrör).
3. Medelstor EEA (t.ex armaturer, radio, video, mikrovågsugnar etc.). småelektronik
(t.ex. elektroniska leksaker, spelande gratulationskort, brödrost, telefoner, klockor,
handverktyg etc.) Tv och dataskärmar lastas separat.
4. Större EEA: Diskmaskiner (golv, bänk), kallmanglar, minikök (”trinetter” eller
motsvarande), spisar (golv-, bänk-, separata ugnar och hällar), spisfläktar, torkskåp,
torktumlare, tvättmaskiner etc.
Leveranskrav: Lastas och transporteras på ett sådant sätt att elavfallet inte skadas.
Behandling: Levereras vidare till behandlingsanläggning där de farliga komponenterna
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destrueras och behandlas på ett miljöriktigt sätt. Övrigt material återvinns.
Mottagning: Lysrör placeras i anvisad behållare. Små ljuskällor placeras i box. Neonlysrör
(ingår inte i producentansvaret) placeras i särskilt lockfat och avgift betalas. Även övrigt
elavfall ska lastas av enligt anvisningar från Vikas personal.

EEA som inte ingår i producentansvaret
Avfallslämnaren står för kostnaden att behandla elavfallet. (Det är fritt att lämna från
1 jan. 08.) Exempel: Fast monterad elutrustning från byggnader, bildelar,
tillverkningsmaskiner (utom handverktyg), elpannor, oljebrännare, varmvattenberedare,
ventilationsutrustning (utom köksfläkt), proppskåp, kopplingsskåp, kablar, elmotorer.
Leveranskrav: Lastas och transporteras på ett sådant sätt att elavfallet inte skadas.
Kontakta Vika avfallsanläggning för närmare instruktioner, 0150-579 52.
Behandling: Levereras vidare till behandlingsanläggning där de farliga komponenterna
destrueras och behandlas på ett miljöriktigt sätt. Övrigt material återvinns.
Mottagning: Vika avfallsanläggning.

Farligt avfall
Farligt avfall är sådant avfall som måste hanteras och behandlas på ett särskilt och
miljöriktigt sätt.
Exempel: Oljor, oljefilter, lösningsmedel, färger, lim, starkt surt eller alkaliskt, kadmium,
kvicksilver, tungmetaller, cyanid, PCB, CFC, bekämpningsmedel, laboratorieavfall etc.
Avfallet ska hållas skilt från annat avfall i avvaktan på transport. Det är avfallsinnehavaren som är ansvarig för att avfallet transporteras och behandlas av godkända
verksamhetsutövare.
Mindre mängder farligt avfall som uppkommer i den egna verksamheten får
transporteras efter anmälan till Länsstyrelsen, sök på Miljöskydd/Avfall.
I annat fall får farligt avfall endast transporteras av godkänd transportör.
Kontakta Vika avfallsanläggning för prisuppgift.
Leveranskrav: Styckegodsleveranser ska vara tydligt märkta. Emballage ska vara av
godkänt slag samt hela och väl tillslutna vid leverans. Fat med farligt avfall får inte fyllas
till mer än 90%.
Sanering på grund av trasiga eller läckande emballage etc. bekostas av avfallslämnaren.
Blanda aldrig olika typer av farligt avfall! Det kostar mer att lämna och medför en
ökad olycksrisk.
Behandling: Mellanlagring, sortering och slutbehandling vid godkänd anläggning.
Mottagning: Mindre mängder till Vika. Kontakta Vika avfallsanläggning innan leverans.
Större mängder: Kontakta Vika avfallsanläggning för förslag och offert.

Impregnerat trä
Exempel: Tryckimpregnerat virke, impregnerade slipers etc.
Leveranskrav: Skilt från annat virke och material.
Behandling: Lagras för vidare leverans till förbränningsanläggning med godkänd
rökgasrening.
Mottagning: Vika avfallsanläggning, upplag för impregnerat trä.
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Kylar, frysar (kylmöbler) innehållande köldmedium även CFC
Exempel: Kylskåp, frysskåp och frysboxar.
Leveranskrav: ”Sådant avfall ska hanteras varsamt och hållas avskilt från annat avfall i
avvaktan på bortforsling.”
OBS! El-kretsens aktuella definitioner gäller.
Se www.el-kretsen.se sorteringsguide för kyl och frys.
Behandling: Levereras vidare till mottagningsanläggning för omhändertagande av ”freon
och andra köldmedium” från kylmöblernas isolering och kylsystem. Metaller
materialåtervinns och ”freon” levereras till godkänd anläggning för destruktion.
Mottagning: Vika avfallsanläggning.

Kyl- och värmeanläggningar, kylväggar och dylikt innehållande
köldmedium eller CFC.
Exempel: Värmepumpar, kyl- och frysanläggningar, klimatanläggningar, fjärrvärmerör
från -94 och tidigare etc.
Leveranskrav: Hanteras varsamt och hållas skilt från annat avfall.
Kylrumsväggar med PUR (polyuretan)-isolering (plåt-isolering-plåt) eller lös Purisolering får ha
maxstorlek 180x80x60 cm. Bunten ska vara bandad med stål eller plast band och ska vara möjlig
att lossa med gafflar. Lös gul Purisolering tas endast emot i transparanta plastsäckar, maxstorlek
240L, säckarna ska vara förslutna och inte överlastade.
Rena markisoleringar av övriga plasttyper såsom XPS(polystyren) etc. buntas med stål eller
plast band i måtten 120 x naturliga bredden på isoleringen x ca 60 cm på höjden. Lös isolering tas
endast emot i transparanta plastsäckar, maxstorlek 240L, säckarna ska vara förslutna och inte
överlastade.
Fjärrvärmerör levereras i fallande längder till maxlängd av ett lastväxlarflak som är ca 550 cm.
Rören bör levereras så oskadade som möjligt.

Behandling: Levereras vidare till mottagningsanläggning för omhändertagande av ”freon
och andra köldmedium” från isolering och kylsystem. Metaller materialåtervinns och
”freon” destrueras. Kylväggar och liknande ingår inte i producentansvaret och debiteras
enligt gällande taxa.
Mottagning: Vika avfallsanläggning.

Oljeskadad jord
Exempel: Jord- och schaktmassor förorenade av olja, diesel etc.
Leveranskrav: När det gäller förorenade jordar kontakta alltid Vika avfallsanläggning för
information innan leverans. Avlämnaren ska lämna uppgifter om jordens ursprung,
förmodad förorening, uppskattad mängd (ton eller kubikmeter). Detta ska uppges vid
första kontakten med Vika avfallsanläggning. Vika avfallsanläggning tar sedan ett prov
som bekostas av avfallslämnaren. Efter det så avgörs hur jorden ska behandlas och om
det blir ändrad prissättning.
Behandling: Behandlas biologiskt med bakterier som ”äter” upp oljan.
Mottagning: Vika avfallsanläggning, platta för oljeskadad jord.
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ÅTERVINNINGSCENTRALEN (gäller sorteringsramp)
Batterier
Exempel: Småbatterier (slutna batterier och blybatterier som väger mindre än tre kilo),
från apparater och utrustningar. OBS Litiumbatterier hanteras separat.
Leveranskrav: Får bara innehålla småbatterier.
Behandling: Samlas in från inköpsställen, återvinningsstationer eller
återvinningscentralen och skickas vidare till godkända mottagningsanläggningar för
sortering, destruktion och återvinning.
Mottagning: Inköpsstället, återvinningsstationer och Vika avfallsanläggning.

Bilbatterier
Exempel: Laddningsbara blyackumulatorbatterier från bilar m.m.
Leveranskrav: Hanteras så att batterisyra inte läcker ut.
Behandling: Mellanlagring för vidare leverans till godkänd anläggning för återvinning.

Böcker
Pocket och inbundna.
Leveranskrav: Lämnas utan emballage.
Behandling: Skickas till sorteringsanläggning som löser upp limmet och återanvänder
materialet.

Nr 9
Exempel: Plast (inte förpackningar av plast) pulkor, disketter, plastkrukor,
gummi, dynor etc.
Leveranskrav: Får inte innehålla material som går att återanvända eller återvinna
på annat sätt.
Behandling: Mellanlagras för vidare leverans till godkänd förbränningsanläggning
med energiutvinning.

Däck
Exempel: Entreprenad-, lastbils-, personbils, motorcykel- och mopeddäck.
Leveranskrav: Får ej komma från däckfirmor, verkstäder eller liknande.
Behandling: Svensk Däckåtervinning ABs entreprenör behandlar gummit genom
återvinning eller förbränning med energiutvinning.
Mottagning: Vika avfallsanläggning eller inköpsstället.

Förpackningar
www.ftiab.se
Exempel: Glas-, metall-, pappers-, plastförpackningar.
Leveranskrav: Enligt materialbolagens entreprenörers föreskrifter.
Behandling: Återvinning.
Mottagning: Vika avfallsanläggning.
På återvinningsstationerna finns även behållare för tidningar, kläder, småbatterier.

Gips
Exempel: Gipsskivor och annat gips.
Leveranskrav: endast ren gips utan reglar och annat.
Behandling: Deponeras i särskild cell på Vika avfallsanläggning eller återvinns.

Grenar och kvistar
Exempel: Större grenar och kvistar från trädgård m.m.
Leveranskrav: Lämnas utan emballage.
Behandling: Flisas och förbränns i godkänd förbränningsanläggning.
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Hemelektronik
Exempel: All hemelektronik som drivs av sladd, batteri och solcell (leksaker,
hushållsprodukter och verktyg). T.ex. datorer, bärbara datorer, dammsugare,
mikrovågsugn, elradiator, lampa/armatur, mobiltelefon.
Ej bildskärmar och TV.
Behandling: Levereras till materialåtervinning.

Isolering
Endast isolering.
Leveranskrav: Får endast innehålla isolering.
Behandling: Deponering på Vika avfallsanläggning.

Kabel
All sorts kabel, dock ej bly.
Behandling: Levereras till metallindustrin för återvinning.

Metall
Exempel: Metallföremål t.ex. cyklar, metallhängrännor, badkar etc.
Leveranskrav: Får inte innehålla farligt avfall som t.ex. elektriskt och elektroniskt avfall.
Behandling: Pressas ihop och levereras till en fragmenteringsanläggning där
metallskrotet mals till mindre bitar. Metallbitarna sorteras och järnskrotet levereras
till stålindustrin och övriga metaller levereras till metallindustrin för återvinning.

Nät och armering
Exempel: Hönsnät, armeringsjärn, taggtråd, stålband m.m.
Behandling: Levereras till metallindustrin för återvinning.

Pappersförpackningar, wellpapp och kartong
Exempel: Kartonger för tvättmedel, rengjorda tetra-förpackningar, papperspåsar,
presentpapper, julklappspapper, wellpapp.
Behandling: Skickas för återvinning.

Park- och trädgårdsavfall
Exempel: Löv, gräs, växtrester, jord och rent sågspån etc.
Leveranskrav: Fritt från sten, papper, plast, metaller etc.
Behandling: Komposteras.
Mottagning: Vika avfallsanläggning.

Plastmöbler
Trädgårdsmöbler av ren plast.
Leveranskrav: Får inte innehålla metall.
Behandling: Levereras till materialåtervinning.

Porslin och kakel
Exempel: Spegelglas, kristall, dricksglas, handfat, kakel/klinker, planglas, lergods,
porslin m.m. Även lättbetong, blåbetong och tegelstenar.
Behandling: Deponering eller konstruktion på Vika avfallsanläggning.

Resårmöbler
Exempel: Sängar och madrasser med resårkärna, möbler av sammansatta material
(50/50%) m.m. Dynor från t.ex. soffor läggs i Nr 9.
Behandling: Krossas och sorteras per avfallstyp. Trä och brännbart fraktionen flisas och
förbränns i godkänd förbränningsanläggning. Metallen återvinns.
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Textilier
Torra kläder och annan textil, accessoarer samt skor.
Leveranskrav: Ej fuktiga, oljiga och illaluktande.
Behandling: Levereras till välgörenhet.

Tidningar/kontorspapper
Exempel: Tidningar, kontorspapper m.m.
Leveranskrav: Lämnas utan emballage.
Behandling: Skickas till sorteringsanläggning som sorterar papperet i olika kvaliteter som
återvinner till nya tidningar och liknande.

Trä
Exempel: Alla typer av trä, förutom impregnerat trä.
Leveranskrav: Fraktionen får inte innehålla material som är bredare än 1,0 meter och
längre än 4,0 meter. Den utsorterade träfraktionen ska vara fri från betong, kablar, nät,
plast, papper m.m. Men får innehålla spik, skruv, gångjärn m.m.
OBS! Fraktionen får inte innehålla omagnetiska metaller, eftersom flismaskinen
enbart kan ta bort magnetiska metaller. Omagnetiskt skrot ger problem vid
förbränningsanläggningarna.
Behandling: Flisas och förbränns i godkänd förbränningsanläggning.
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