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Mottagningskrav för träavfall och brännbart avfall
HKC har möjlighet att mottaga blandat, brännbart avfall. Avfallet sorteras vid behov, krossas och siktas
eller flisas för att sedan energiutvinnas i värmeverk.

Lagkrav på dig som avfallsproducent
Enligt NFS 2004:4 9 och10§ ska den som ger upphov till annat avfall än hushållsavfall se till att det brännbara
avfallet sorteras ut från
-

Avfall som inte är brännbart
Annat brännbart avfall som i utsorterade fraktioner utgör farligt avfall.

Notera att sorteringen ska ske vid källan. Kraven på sortering vid källan gäller dock inte brännbart bygg- och
rivningsavfall om sortering inte är möjlig på grund av platsbrist eller om förhållandena i övrigt inte medger
sortering på plats. Avfallet kan i sådana fall sorteras hos oss. Notera att farligt avfall alltid ska sorteras vid
källan!
Beroende på sorteringsgrad i inkommande avfall hanteras och debiteras avfallet på olika sätt. Nedan följer
mottagningskrav för respektive avfallstyp. Längre ner sammanfattas kort de krav som finns på dig som
avfallsproducent av brännbart avfall som inte är hushållsavfall.

Träavfall, obehandlat och behandlat
Endast utsorterat träavfall som behöver flisas innan det förbränns, exempelvis träpallar, möbler/dörrar och
liknande av trä, byggmaterial i trä etc. Mindre metallföremål (t. ex spik, mindre beslag, låskolvar i ”normal storlek
etc.) får förekomma.
Följande fraktioner får ej förekomma, men kan hanteras på annat sätt hos HKC:




Impregnerat trä (tryckt, slipers) och trä behandlat med farliga ämnen: Sorteras som FA-klassat trä, om
inte underlag kan visa att det inte är FA-klassat.
större beslag i t.ex. metall: Dessa föremål måste plockas bort för hand innan flisning
laminatgolv eller andra föremål där en betydande andel utgörs av annat material än trä. Detta sorteras
som brännbart avfall

Brännbart avfall
Brännbart avfall definieras som ”avfall som brinner utan energitillskott efter det att förbränningsprocessen startat”.
Brännbara avfall är till exempel papper, trä och plast, som inte är förpackningar och som inte omfattas av
producentansvaret.
I det brännbara avfallet (alla mottagningsfraktioner) får aldrig förekomma:



CFC-isolering med över 0,1 % CFC
Farligt avfall








Elektriska och elektroniskt avfall

Ska utsorteras som elavfall

PVC-haltiga plaster

Deponimaterial, kräver grundläggande karakterisering

Kan inte hanteras hos HKC
Alla typer av farligt avfall

Asbesthaltigt material
Tryckbehållare

Alla trycksatta behållare som ej är punkterade

Explosiva restprodukter

Airbags, ammunition, sprängmedel, fyrverkerier mm

Matavfall och liknande
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Kyl-, och frysmöbler

Producentansvar

Däck med eller utan fälg

Producentansvar

Gips i mindre mängder får förekomma, men de lassen mottas till ett högre pris då gips är besvärligt att tas
omhand, vilket medför en högre kostnad för oss.

Brännbart avfall som inte kan tas emot i dagsläget på grund av dess
fysiska egenskaper
För det brännbara avfallet finns vissa begränsningar, detta på grund av att vi i dagsläget inte har utrustning som
kan sönderdela denna typ av material. Vi jobbar kontinuerligt för att finna en lösning för detta!
-

Rullar med textil, väv, duk etc
Odlingsplast/-väv
Större fat och tankar av tjockväggigt (>1 cm) plastmaterial
Större presenningar och kapell
Trossar och fiskenät
Rör av plastmaterial där godsets tjocklek överstiger 1 cm
Rörlängder överstigande 5 meter

Brännbart avfall för behandling
100 % utsorterat brännbart avfall som behöver förbehandlas innan det förbränns. I fraktionen får ej finnas avfall
som inte är brännbart. Observera storleksbegränsningarna ovan.

Brännbart avfall till sortering
Blandat avfall där den brännbara delen utgörs av minst 90 %. Observera storleksbegränsningarna ovan.

Blandat/sorterbart avfall
Blandat avfall där den brännbara delen understiger 90 %. Övriga, icke brännbara fraktioner behöver sorteras ut
innan krossning och siktning av den brännbara fraktionen sker. Observera storleksbegränsningarna ovan.

Övrigt
Avfallslämnaren är i samtliga fall ansvarig för att känna till avfallets art, struktur och ursprung samt att göra en
korrekt klassning av avfallet. Avfallslämnaren har också deklarationsskyldighet, vilket innebär att denne ansvarar
för det levererade avfallet till avfallsanläggningen. Detta betyder att avfallslämnaren är ansvarig för de konsekvenser
som kan uppstå inne på avfallsanläggningen på grund av att felaktig uppgift lämnats för avfallsklassningen. Se
vidare i de Allmänna villkoren.
För avfall som inte följer HMAB’s sorteringsanvisningar, eller är felaktigt deklarerat, debiteras ett pristillägg för hela
leveransen enligt gällande prislista. Notera att hela eller delar av leveransen kan komma att klassas om och därmed
tillfalla en annan avfallskategori och taxa. Avfall kan också komma att avvisas.
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