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Avfall från mindre företag ska sorteras enligt skissen ovan. Avfall med Producentansvar * tas emot avgiftsfritt. För övrigt avfall får ni som 
företagare kontakta något av de företag som hanterar avfall och själva bekosta omhändertagandet. Producentanasvar = Enligt svensk lag är 
tillverkare och importörer av vissa varuslag skyldiga att kostnadsfritt omhänderta dessa varor när de blivit avfall. Exempel på 
producentansvar är Elavfall, däck, bilar, förpackningar och tidningar samt mediciner.  Tillverkare och importörer har gått samman i företag 
som Elkretsen och Förpacknings- och tidning insamlingen för att fullfölja denna skyldighet.  

 

AVFALL FRÅN MINDRE FÖRETAG 

 5 Verksamhetsavfall 
Möbler, porslin,  dricksglas, 
metall, bygg-och rivningsavfall   
            etc. 

1 Hushållsavfall eller likvärdigt (Soptunnan) 

Matavfall, städsopor, servetter, toalettsopor, kuvert etc 

Kommunalt monopol 

 

  

    Verksamhetsavfall 

  

4 Övrigt farligt avfall  
Kemikalier, färg, 
lösningsmedel etc. 

  

2 Förpackningar  
av papper, plast, glas och metall samt tidningar 

Producentansvar* 

OBS! De återvinningsstationer som finns i  
kommunen är endast till för privatpersoner, inte företag! 

  

        Farligt avfall  

3 Elavfall 
Glödlampor, elprodukter, 
batterier, lysrör, lyskällor 
etc.  

Producentansvar* 

  



1: Kommunen har ensamrätt på att hämta det som ska slängas i soptunnan, det görs av kommunens entreprenör TIRAB. Alla fastigheter måste ha en 
soptunna.  För frågor angående ert sopabonnemang kontakta TIRABs  Kundtjänst,  060-573915,  www.tirab.se.  

2: För insamling av förpackningar av papper, plast, glas och metall samt tidningar gäller producentansvar. Du som företagare kan lämna detta avfall 
gratis på Timrå ÅVC (TIRAB) och IL Recycling , Johannedalsvägen 67 i Sundsvall. Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för 
insamlingen av förpackningar och tidningar (www.ftiab.se). 

3: För Elavfall gäller producentansvar, Elkrestsen  (www.elkretsen.se ) är ett av de företag som ansvarar för insamling av elavfallet. De har ett avtal med 
kommunen och Tirab som ger företag möjlighet att lämna elavfall gratis på Timrå ÅVC. Det finns även andra återvinningsföretag i kommunen där du 
kan lämna elavfall tex Stena Recycling, Ragnsells eller Kuusakoski. De kan ta ut avgifter. 

4: Övrigt farligt avfall bekostar du som företagare själv omhändertagandet av .  Det finns flera företag i kommunen där du kan lämna farligt avfall. Här är 
några exempel: Ragnsells, Stena Recycling, TIRAB (Timrå ÅVC). Kontakta företaget för mer information om mottagningsmöjligheter och priser. 

5: Det finns flera företag i kommunen som tar om hand övrigt verksamhetsavfall. Vissa tar emot alla typer av verksamhetsavfall andra tar bara emot 
vissa typer av avfall. Kontakta företagen för prisuppgifter och mottagningsmöjligheter. Några exempel på företag i kommunen som tar emot 
verksamhetsavfall är Ragnsells, Sebror, Stena Recycling, TIRAB (TIMRÅ ÅVC). 

 
 
För mer information:  
Lena Granlöf, Timrå Kommun,   060-163261  

 

 

http://www.tirab.se/

