
 

 

 
 

Avfallsguide för företag 
 

”Avfall” är enligt miljöbalken allt som vi vill göra oss av med oavsett om det 

har ett värde eller inte. 
 

En utökad avfallssortering leder till en bättre resurs- och 

energianvändning och en minskad miljö- och 

klimatpåverkan! 
 

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.  
 

Du har som verksamhetsutövare ansvar för att se till att ditt avfall hanteras på ett hälso- och 

miljömässigt godtagbart sätt. Detta sker till exempel genom att du sorterar avfallet. 

Det blir också billigare för dig om du sortera rätt! 
 

Den här foldern hoppas vi ska underlätta er avfallshantering. Har du några frågor finner du 

telefonnummer på sista sidan. 

Vi hjälper dig gärna med alla frågor! 
 

Avfallet ska sorteras innan ni kommer till återvinningscentraler i Jokkmokk, 

Vuollerim och Porjus. 

Grovavfall och avfall som sorteras under producentansvaret dvs. returpapper, förpackningar 

och el-avfall samt batterier lämnar ni med Klippkort (gäller firmabil eller släpvagn). 

För övrigt avfall sker betalning enligt taxa. 

 

 

 

 

 

Återvinningscentralens 
personal hjälper dig gärna! 

 

 

 

 

 

 

 

Öppetider Återvinningscentraler 

Jokkmokk: Måndag-fredag 08:00-15:30, Tisdagkväll 17:00-19:00 

Vuollerim: Tisdag 09:00-11:00, 12:00-15:00, 17:00-19:00 

Porjus: Tisdag 13:00-15:00, 16:00-18:00 



 

 

 

Förpackningar, returpapper, bildäck, el-avfall och batterier sorterar 

under producentansvar. Ska sorteras ut och lämnas till återvinning. 

Lämnas med klippkort på Jokkmokks, Vuollerims och Porjus 

återvinningscentraler. 
 

Wellpapp 

Förpackningar av wellpapp ska lämnas i avsedd container på återvinningscentraler. 

Wellpapp går till Kappa i Piteå för att bli ny wellpapp. 
 

Kartong/pappersförpackningar 

Alla förpackningar av papper och kartong t.ex. papperspåsar, mjölk- och juicepaket, 

sockerpaket och omslag till kopieringspapper (ej wellpapp). 

Pappersförpackningar går till Örebro kartongfabrik för att bli nya förpackningar. 
 

Returpapper 

Det insamlade pappret blir nytt tidnings- och hygienpapper. Visste du att en tidning går att 

återvinna ungefär sju gånger? Returpapper såsom tidningar, tidskrifter och reklam (även 

kontorspapper) kan du lämna i container på återvinningscentraler i Jokkmokk, Vuollerim och 

Porjus. 
 

Metallförpackningar 

Konservburkar (skölj ur ev. matrester), aluminiumformar/folie, metallband, värmeljushållare, 

kapsyler, pensel, torra färg- och limburkar. Den insamlade metallen går till Skellefteå 

Rönnskärsverken där metallen smälts och separeras och omhändertas för att bli till nya 

produkter t ex motordelar, karosser, armeringsjärn m.m. 

Visste du att vi sparar 95 % energi då vi återvinner aluminium jämfört vid nyproduktion? 
 

Plastförpackningar (mjuk- och hårdplast)  

Dunkar, flaskor, hinkar, burkar, platspåsar m.m. Skölj ur ev. matrester. Ta av lock och lägg 

lösa. 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. 

I Jokkmokk tar IL Recycling hand om detta material. 
 

Glasförpackningar  

Flaskor och burkar av glas. Skilj på färgat och ofärgat glas. Ta av lock och kapsyler och sortera 

efter materialslag. Visste du att glas kan återvinnas hur många gånger som helst utan att 

kvaliteten blir sämre?  

När förpackningen innehållit farligt avfall kan även förpackningen klassas som farligt avfall. 

Detta framgår av produktblad eller märkning på förpackningen.  
 

Små batterier  

Bärbara småbatterier lämnar du till Jokkmokks, Vuollerims och Porjus återvinningscentraler. 

Batterierna tar el-kretsen hand om för att sorteras och skickas vidare till återvinning eller 

slutförvaring.  
 

Blybatterier 

Bilbatterier, truckbatterier etc. lämnar du till Jokkmokks, Vuollerims och Porjus 

återvinningscentraler. 

Blybatterier går till Boliden Rönnskärsverken där de smälts ned och återanvänds. 



 

 

Övrigt avfall sorteras i följande fraktioner och lämnas enligt 

anvisningar på återvinningscentraler i Jokkmokk, Voullerim och 

Porjus. Avgift enligt taxa. 
 

El-avfall med producentansvar 

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 sorteringslista. Transportdokument krävs.  
 

El-avfall som ej sorterar under producentansvar 

T.ex. kablar, transformatorer, elcentraler, kompressorer och värmepumpar. Transportanmälan 

krävs.  
 

Farligt avfall 

Kommunens återvinningscentraler tar endast emot hushållens farliga avfall, ej företagens 

farliga avfall förutom mindre mänger spillolja och elavfall samt lysrör och glödlampor. 

Transportdokument krävs. Kommunen rekommenderar att ta kontakt med Stena Miljö eller 

Ragn-Sells eller så tar du kontakt med kommunen för att få information hur att hantera farligt 

avfall bäst. Se information på sista sidan. Övrigt farligt avfall kontakta företag med 

transporttillstånd. 
 

Metallskrot: Metallskrot går vidare till Stena Gotthard AB Luleå för återvinning. 
 

Ris och obehandlat trä  

Till flisning för eldning i värmeverk i Boden. Det är viktigt att det finns ingenting annat än ris 

och trä i avfallet annars kan flisningsmaskinen går sönder. Då står den som har lämnat i 

avfallet för kostnader.  
 

Träavfall: Rivningsvirke, träinredning, 

träspill m.m.  
 

Impregnerat trä 

Slipers, trätrall, altanräcken m.m. kan 

vara impregnerade. Kontakta personalen. 
 

Sten/betong 

Fyllnadsmassor kan vid vissa fall lämnas 

utan kostnad. Kontakta personalen. 
 

Komposterbart trädgårdsavfall 

Löv, gräs m.m. 

 

Kyl/frys 

Sorterar ej under producentansvaret men ska lämnas separat, ej som metallskrot.  
 

Deponiavfall 

Avfall som ska deponeras, allts t.ex. bilrutor, fönsterglas, gipsskivor, gullfiber och glasull, 

måste först karaktäriseras. Detta innebär att avfallsproducenten ska beskriva avfallet. Detta 

görs med en avfallsdeklaration som kan laddas ner på Gällivare eller Kiruna kommuns 

webbplats. Det är viktigt att blanketten är ordentligt ifylld och att den skickas eller lämnas till 

personalen på återvinningscentralen för godkännande innan det är dags för deponering.  
 



 

 

Brännbart avfall: Avfall som ej kan sorteras enligt ovanstående information. 

 

Användbara prylar: Allt som är för bra för att slänga (t.ex. möbler) kan lämnas till 

Återvinsten utan kostnad på återvinningscentralen i Jokkmokk. 
 

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 Jokkmokks LBC 0971-589 80 
 

Utöver ovanstående fraktioner finns branschspecifika och blandade 

material som kan vara svårt att separera. Kontakta personalen hur du 

bäst ska sortera! 
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Kontakt och öppettider Återvinningscentraler 
Jokkmokk: Måndag-fredag 08:00-15:00, Tisdagkväll 17:00-19:00 

Vuollerim: Tisdag 09:00-11:00, 12:00-15:00, 17:00-19:00 

Porjus: Tisdag 13:00-15:00, 16:00-18:00 

Kontakt: Anders Sundberg 

Telefon 0971-173 12 

Email: anders.sundberg@jokkmokk.se 

 

Hjälpsamma Webbsidor 
Naturvårdsverket www.naturvardsverket.se 

Förpacknings & tidningsinsamlingen www.ftiab.se 

Register för ProducentAnsvar www.repa.se 

El-kretsen www.el-kretsen.se 

Kemikalieinspektionen www.kemi.se 

Svensk Däckåtervinning AB www.svdab.se 

Svensk GlasÅtervinning www.glasbanken.com 

Svenskt Returträ www.svensktreturtra.se 

Svensk Ensilageplast Retur www.svepretur.se 

Svenska Returpack/PET www.returpack.se 

Pressretur www.pressretur.se 

Blybatteriretur www.blybatteriretur.se 


