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NYTT SAMARBETSAVTAL 

Från och med februari 2020 har vi ett samarbetsavtal med Åsele kommun för in-

samling av hushållsavfall,  

Vi tar gemensamt över insamlingen efter Lundstams Återvinning AB som utfört 

arbetet .Vi tackar Lundstams för deras goda arbete. 

Som vi informerat om tidigare och som de flesta redan vet, så har vi behovsanpas-

sad sophämtning. Det innebär att du ställer fram ditt sopkärl på tömningsdagen 

om du vill ha det tömt. Behöver det inte tömmas så ställs det alltså inte fram. Det 

måste alltså vara tydligt för chauffören om tunnan ska tömmas eller inte. 

 



Efter kundens behov 

Behovsanpassningen gäller 

enbart hämtning av hushållsso-

por till förbränning och innebär 

att sopbilen kommer på avtalad 

dag varannan vecka för att 

hämta hushållssoporna. Du, 

som kund kan välja om du vill 

ställa ut kärlet för tömning eller 

inte. Varje tömning registreras 

digitalt med en avläsare i sop-

bilen som läser koden i id-

brickan och registrerar töm-

ningen. Du betalar sedan för 

det antal tömningar som vi 

utfört hos dig. Ju färre töm-

ningar vi gör desto billigare blir 

det för dig. Sortera ut alla för-

packningar och tidningar - det 

tjänar du på! 

 För att effektivisera körningen kan hämtningsdagarna komma att ändras när sopbilen 

kört en tid. Om så sker kommer information om detta i god tid.. 

Måndagar jämna veckor 

Högland, Storbäck, Risbäck, Brännåker, Dabbnäs, Avasjö, Borga, Storjola, Sutme Ra-

jastrand, Harrsjö.  

 

Tisdagar jämna veckor 

Dorotea samhälle.  

 

Onsdagar udda veckor 

Lavsjö, Granberget, Häggås, Mårdsjö, Granberget, Häggås, Grynberget, Granåsen,  

Svanabyn, Risnäset, Bergbacka, Lajksjö. 

 

Torsdagar udda veckor 

Skavåsen, Ullsjöberg, Storberget, veckotömning samhället, Fågelsta, Rockvattnet, Bell-

vik, Nappsjö, Lövstrand, Sörstrand, Arksjö, Västra och östra Ormsjö, Månsberg, 

Barnäs, Granliden, Veksjön, Tvåtjärn, Avaträsk, Måntorp, Fjälltuna. 

 

 

“Behovsanpassad sophämtning för att stimulera till bättre sopsortering 
och förbättra kvalitén på vår service” 

Hämtningsväg för sopbil 

Hämtningsrutter 

Vad som gäller för hämtnings- och 

transportvägar framgår av Dorotea 

kommuns föreskrifter för avfallshantering. 

 

”Hämtning av hushållsavfall sker normalt 

vid fastighetsgräns eller vid en av 

kommunen anvisad plats inom rimligt 

gångavstånd. I annat fall ska 

fastighetsinnehavaren och kommunen 

komma överens om att avfallet samlas in 

och hämtas vid någon annan plats. 

 

Behållare ska normalt ställas vid 

fastighetsgräns så nära uppställningsplats 

för 

hämtningsfordon som möjligt såvida inte 

särskilda skäl föreligger, eller det är 

tömning av särskilda behållare, t ex 

slamtankar. 

 

Fastighetsinnehavaren ska se till att 

transportväg fram till behållarens hämtnings

- och tömningsplats hålls i farbart skick. 

Transportvägen ska röjas från snö och 

hållas halkfri.  

 

Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av 

hushållsavfall ska vara så 

dimensionerad och hållas i sådant skick att 

den är farbar för hämtningsfordon.  

 

Om farbar väg inte kan upprätthållas ska 

fastighetsinnehavaren lämna avfallet på 

plats som överenskommes med renhållaren 

(Tekniska enheten).” 

 

Tänk på att sopbilen väger många ton och 

kräver stor vändradie.  Att vägen är farbar 

och säker är viktigt dels för att minimera 

risk för sönderkörda vägar och skador på 

bilen, men framförallt för chaufförens 

säkerhet och arbetsmiljö!  
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Visste du att... 

• 9 av 10 invånare källsorterar 
förpackningar och tidningar 

• 3 av 4 förpackningar åter-
vinns 9 av 10 tidningar åter-
vinns 

• Man kan återvinna stål, alu-
minium och glas hur många 
gånger som helst utan att 
kvaliteten försämras 

•  Om alla lämnar in sina kap-
syler till återvinning, räcker 
stålet till 2 200 nya personbi-
lar. Varje år! 

• Sverige är bland de absolut 
bästa nationerna i världen på 
att återvinna wellpapp och 
tidningar 

• Ett ton hårda plastförpack-
ningar kan återvinnas till 
cirka 84 000 blomkrukor 

• Om man ställer alla glasför-
packningar som samlats in 
under ett år i Sverige i en lång 
rad skulle de räcka ett helt 
varv runt jordklotet 

• Pappersfibern kan återvinnas 
upp till sju gånger innan den 
är utsliten. Efter det tas pap-
persavfallet tillvara som 
energi genom förbränning 

• Återvinning av stål sparar 75 
procent av den energi som 
annars behövs för att göra 
nytt stål. Om vi källsorterar 
alla metallförpackningar av 
stål blir den energi som sparas 
så stor att den kan värma upp 
cirka 5 400 småhus per år 

• Återvinning av aluminium 
sparar 95 procent av den 
energi som annars behövs för 
att göra ny aluminium. Om vi 
lämnar alla våra metallför-
packningar av aluminium till 
återvinning, blir den energin 
som sparas så stor att den kan 
värma upp 8 500 småhus per 
år 

• Var tredje pappersförpack-
ning som finns i din livsme-
delsbutik är tillverkad av 
återvunna pappersförpack-
ningar 

• Det går endast åt en tredjedel 
av elenergin vid massa- och 
papperstillverkning baserad 
på returpapper jämfört med 
den tillverkning som sker 
med endast nya fibrer 

• 1 kg återvunnen plast minskar 
koldoxidutsläppet med 2 kg, 
jämfört med att framställa ny 
plast 

Källa: www.ftiab.se 

Lathund 

Brännbart hushållsavfall 

Förpackas i plastkasse eller dylikt och lägg i soptunnan. Paketering av sopor ska ske för 

att soporna inte ska blåsa ur lastningsfickan vid tömning av kärlen. 

Sortera ut 

Grovavfall (sådant som normalt förekommer i ett hushåll men som är för stort eller 

tungt att slänga i den vanliga soppåsen): Till återvinningscentralerna i Dorotea eller 

Borgafjäll 

Restavfall till deponi (porslin, husgeråd, tegel etc): Till ÅVC i Borgafjäll eller Dorotea 

Farligt avfall (spillolja, kemikalier): Till miljöboden ÅVC i Borgafjäll eller Dorotea 

Tidningar och Förpackningar av glas, papp, metal, plast: Återvinningsstationerna i 

kommunen 

Elektriskt och elektroniskt avfall: Till miljöboden på ÅVC i Borgafjäll eller Dorotea 

Däck: Återförsäljare 

Bilar: bilretur.se 
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Var rädd om vår miljö och våra naturresurser! 
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Avfall som kommer från företag/verksamheter kan i stort delas upp i hushållsavfall och verksamhetsavfall. Hushållsavfallet har kommunen skyl-

dighet (och monopol på) att samla in och omhänderta. Brännbart verksamhetsavfall som går att slänga i en soptunna kan vi också ta hand om. 

Detta innebär att det hushållsavfall som uppstår i verksamheten ska läggas i det sopkärl som ingår i grundavgiften, för det brännbara verksamhets-

avfallet som uppstår finns möjlighet att hyra kärl som då töms med sopbilen på ordinarie tur, detta  verksamhetsavfall debiteras då enligt den ordi-

narie vikttaxan för brännbart verksamhetsavfall. (gäller från och med februari 2020) 

Du ska som verksamhetsutövare: 

- Känna till vilket, hur mycket och vilken slag av avfall som  uppkommer i din verksamhet. 

- Försöka minska mängden avfall. 

- Sortera och återvinna avfall. 

- Lämna hushållsavfallet till den kommunala renhållaren. 

- Hantera avfall på så sätt att hälsa och miljön inte skadas. 

- Anlita godkänd transportör för verksamhetsavfallet. 

- Kontrollera att mottagaren av verksamhetsavfallet har de tillstånd som krävs.. 

Olika sorters verksamhetsavfall 

Verksamhetsavfallet kan delas in i följande grupper och sorteras i följande ordning: 

Observera att en del avfall kan tillhöra flera grupper:  

Farligt avfall 

Farligt avfall är avfall som har egenskaper som kan vara skadliga för människors hälsa eller miljö. Exempel på farligt avfall är spillolja, lysrör och 

lösningsmedel. Det finns särskilda regler om farligt avfall gällande förvaring, transport och dokumentation. Efter anmälan till länsstyrelsen får du 

själv transportera mindre mängder farligt avfall till en godkänd anläggning. Se alltid till att ha god kontroll på ditt farliga avfall. För mer informat-

ion om farligt avfall och blankett för anmälan av egen transport till länsstyrelsen se länk längst upp till höger. 

Avfall till återanvändning 

Mycket avfall som uppkommer kan återanvändas. Det kan till exempel vara maskiner, lastpallar eller inredning från din verksamhet. 

Producentansvarsavfall 

Med producentansvar menas att producenten av en produkt även har ansvar för att ta hand om produkten när den blir ett avfall. Det är producenten 

själv som bestämmer hur insamlingen av avfallet ska gå till. Som verksamhetsutövare är du skyldig att sortera ut avfall som omfattas av producent-

ansvar. 

I Sverige finns det i dagsläget producentansvar på följande avfall: 

-  Förpackningar, pappers-, glas-, plast- och metallförpackningar. 

-  Returpapper, som tidningar och kontorspapper. 

-  Elektriska och elektroniska produkter. 

-  Däck. 

-  Bilar 

Avfall till materialåtervinning 

Med materialåtervinning menas att materialet i avfallet tas till vara och används som en ny råvara. Det kan till exempel vara livsmedelsavfall (som 

inte är hushållsavfall) som rötas och ger biogas. Rötresten kan sedan återföras till åkermark som näring. Ett annat exempel är metallavfall som 

smälts ner för att användas i nya metallprodukter. 

I många fall är det en lönsam affär att sortera ut avfall som kan materialåtervinnas. 

Avfall till energiåtervinning 

Avfall till energiåtervinning eller brännbart avfall som det också kan kallas, är sådant avfall som brinner utan energitillskott efter det att förbrän-

ningsprocessen har startat. Exempel på brännbart avfall är trä och plast. Tänk på! Att förvara ditt brännbara avfall torrt och under tak. Det ger en 

bättre förbränning. Avfallet ska endast eldas i en anläggning som har tillstånd att ta emot avfallet och där energin i avfallet tas tillvara. Av energin 

kan det bli värme, el och ånga. 

Avfall till deponi 

Att lägga avfall på deponi är det samma som att slänga avfallet på en soptipp. Denna avfallsfraktion brukar kallas deponirest eller icke brännbart 

avfall. Det finns nämligen ett förbud mot att deponera brännbart och organiskt avfall. 

Allt avfall som deponeras måste genomgå en grundläggande karakterisering. I denna ingår en beskrivning av avfallets ursprung, sammansättning 

och uppgifter om på vilken deponi avfallet kan läggas. Allt ska dokumenteras skriftligt och lämnas till mottagaren av deponin. Det är du som verk-

samhetsutövare som ansvarar för att se till att karaktäriseringen blir gjord och att uppgifterna i dokumentationen är korrekta. 

Vad gäller för mig som företagare? 



 

Öppettider på våra  
återvinningscentraler 

 

I Dorotea kommun finns två stycken  

återvinningscentraler, en i Borgafjäll och 

en i  

Dorotea.  

Återvinningscentralen och miljöboden i 

Borgafjäll finner du efter väg 1052 ca 1 

km innan Avasjö om du kommer från 

Dorotea.  

I Dorotea ligger Återvinningscentralen 

och miljöboden ca 300 meter från 

korsningen till Hoting mot  

Borgafjäll, efter väg 1052. 

På återvinningscentralerna kan du 

lämna grovavfall och farligt avfall  Det 

är alltså inte tillåtet att åka dit med sitt 

hushållsavfall! 

 

 

 

Öppettider 

Borgafjäll ÅVC,  

Helgfria måndagar och fredagar: 12.00-

14.00 

Dorotea ÅVC 

Helgfria torsdagar: 12.00-19.00 

Helgfria fredagar: 07.30-15.30 

Kom ihåg att från sommaren 2019 

gäller transparenta säckar när du 

kommer till våra ÅVCer! 
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Borgafjäll ÅVC 

Till sist…. 

 

Vi skulle dock vilja be om förståelse för att det den första perioden kan bli missupp-

fattningar och andra omständigheter som gör att det känns “knöligt”, men  vi på kom-

munen gör, och kommer att göra, vårt absolut bästa för att det ska bli så bra som 

möjligt! 

Som redan nämnts genomför vi denna förändring för att höja kvalitén på våra tjänster 

samt för att stimulera till bättre sortering, vilket i sin tur innebär att vi har bättre 

förutsättning att kunna hålla renhållningsavgiften på en rimlig nivå! 
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Vad är avfall? 

Allt blir förr eller senare avfall. Lagen beskriver avfall som varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller avser 
eller är skyldig att göra sig av med. Hushållsavfall är avfall från privatpersoner, men också "liknande avfall" från kontor, restauranger, 
skolor etc. 

Avfallet kan vara både ett problem och en tillgång. Alla farliga ämnen som fanns i de produkter som vi köpte, de finns också i avfallet vi 
lämnar efter oss. Om avfallet inte tas omhand på ett riktigt sätt kan det skada både människor och miljön. Men det mesta av de värdefulla 
ämnen som fanns i det vi köpte en gång, de finns också i avfallet. Därför återvinns mycket av vårt avfall, antingen som material, som 
humus och näring eller som energi. Avfall kan alltså även ses som en viktig resurs. 

Miljömål 

Sveriges riksdag har satt som mål att lämna över ett samhälle till nästa generation där våra stora miljöproblem är lösta. En riktig avfalls-
hantering som inte skadar vår hälsa och som sparar på resurserna är en del av det målet. 

Målet är att mängden avfall inte ska öka och att material och energi i avfallet ska tas till vara i så hög grad som möjligt. Samtidigt tas allt 
mer av material och energi i avfall också omhand. 

Avfallstrappan 

- en ordning för hur avfall ska hanteras 

EU har beslutat om en så kallad avfallshierarki, eller avfallstrappa, som även styr hur avfallet tas omhand i Sverige. 

Följande ordning ska följas: 
1. Förhindra att avfall skapas, så kallad avfallsminimering 
2. Återanvänd 
3. Återvinn material 
4. Utvinn energi genom förbränning 
5. Deponera, det vill säga lägg på soptipp 

1. Enligt avfallstrappan bör vi alltså i första hand se till att det skapas så lite avfall som möjligt. Det är det bästa sättet att minska använd-
ningen av jordens resurser och påverkan på miljön. Särskilt viktigt är det att minimera mängden farligt avfall.  

2. Det avfall som faktiskt finns ska vi försöka återanvända, till exempel genom att skänka bort gamla saker eller lämna dem till second 
hand butiker. Även pantflaskor i glas är ett exempel på återanvändning. 

3. När återanvändning inte är möjligt ska vi åter-
vinna materialet. Det gör vi idag bland annat 
med förpackningar och tidningar men också ge-
nom kompostering eller rötning av matavfall och 
trädgårdsavfall. 

4. Om avfallet inte kan materialåtervinnas ska 
energin i avfallet utvinnas genom förbränning. 

5. Som ett sista alternativ ska deponering väljas. 
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Beställning av extra sophämtning 
Behöver du extra sophämtning utöver den hämtning som sker varannan vecka, behöver du fylla i denna beställ-

ningsblankett. Beställning måste göras två veckor i förväg. 

 

Extra hämtningar debiteras extra. Avgift 800 kr 

 

Blanketten skickas till Dorotea kommun, Teknik och Service, 917 81 Dorotea, eller med e-post till 

britta.bjorklund@dorotea.se. 

 

Blanketten finns även på www.dorotea.se. Vill du hellre ha den hemskickad så kontakta oss gärna! 

 

Kunduppgifter 

För– och efternamn____________________________________________________________________ 

 

Anläggningsnr (framgår av fakturan________________________________________________________ 

 

Adress där hämtning ska ske _____________________________________________________________ 

 

Telefonnummer _______________________________________________________________________ 

 

E-postadress__________________________________________________________________________ 

 
 

Storlek på kärl 

 190 liter. Antal:  ______________     

 370 liter. Antal:  ______________     

 660 liter. Antal:  ______________ 

 

Extratömning önskas vecka: _________________      



I Dorotea kommun är det Teknik och Service som ansvarar för renhållningsverksamheten. 

Du kan kontakta oss på olika sätt. 

Vill du besöka oss finns vi på kommunkontoret mitt i Dorotea, Storgatan 42. 

Mailar gör du bäst till britta.bjorklund@dorotea.se, det är hon som är vår kundtjänst. Britta nås också på  

telefon 092-140 24, mån-fre 13-15, om du hellre vill prata med henne personligen. 

Det går naturligtvis även bra att ringa kommunens växel, 0942-140 00, så kopplar de dig till lämplig person. 

Välkommen till oss! 

Det är oss du ska kontakta när det gäller frågor kring 
renhållningen 

Dorotea kommun 

Teknik och Service 

917 81 Dorotea 

 

Telefon: 0942-140 00 (vx) 

Fax: 0942-140 01 

 

 


