
Här kan du läsa om vad du ska göra med avfall som uppkommer i 
verksamheten, såsom grovavfall, elavfall, farligt avfall, förpack-
ningar samt bygg- och rivningsavfall.

FARLIGT AVFALL
Företag och verksamheter har en skyldighet att sortera ut farligt avfall och 
bekosta borttransport och omhändertagande av det. Det får inte lämnas till 
någon av Nackas kretsloppscentraler. En mindre mängd får transporteras efter 
anmälan till Länsstyrelsen. I övrigt får farligt avfall bara transporteras av entre-
prenörer som har tillstånd av Länsstyrelsen. Företag är skyldiga att kunna uppvisa 
transportdokument över typ, mängd och vart avfallet har transporterats. Läs 
mer om transport av farligt avfall hos Länsstyrelsen.

ELAVFALL OCH GROVAVFALL
Företag och verksamheter kan avgiftsfritt lämna elavfall till kretsloppscentraler-
na i Nacka (även verksamhetsspecifikt elavfall).

Verksamhetsspecifikt grovavfall ansvarar företag och verksamheter själva för  
att det transporteras bort och omhändertas. Valfri godkänd entreprenör kan 
anlitas. Grovavfall kan även mot avgift lämnas till en annan avfallsanlägg- 
ning (se nedan). 

FÖRPACKNINGAR OCH RETURPAPPER
Returpapper och förpackningar (glas, metall, hårdplast och kartong/well) ska  
sorteras ut och mot avgift lämnas till en valfri godkänd entreprenör.

FÖRETAG OCH VERKSAMHETER
PÅ NACKAS KRETSLOPPSCENTRALER
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BYGG- OCH RIVNINGSAVFALL
Upp till 400 liter bygg- och rivningsavfall tas emot avgiftsfritt på kretsloppscentra-
lerna. Mängder över 400 liter kan tas emot mot en avgift om 600 kr per tillfälle. 

Avfall från större anläggningsarbeten i trädgården räknas som bygg- och riv-
ningsavfall.

Verksamhetsspecifikt avfall, asfalt och asbest tas inte emot på kretsloppscen-
tralen utan ska lämnas på en annan avfallsanläggning (se nedan). Bygg- och 
rivningsavfall som utgörs av farligt avfall, t.ex. tryckimpregnerat trä och slipers 
tas inte emot från verksamheter. Bygg- och rivningsavfall från verksamheter tas 
endast emot på vardagar.

PERSONALEN AVGÖR 
Kommer du med företagsbil, företagssläp eller lätt lastbil kommer du bli kon-
taktad av personalen eftersom du bedöms vara företag/verksamhet. Det gäller 
även den som personligen inte transporterar sitt eget avfall. Vi hänvisar då till en 
annan avfallsanläggning (se nedan).  Vid tvist och/eller hotfullt beteende eller 
liknande kan personalen tvingas avvisa besökare från kretsloppscentralen.

Är du osäker? Fråga personalen så får du hjälp!

ANNAN AVFALLSANLÄGGNING
Du har även möjlighet att lämna ditt avfall på en annan avfallsanläggning, se 
exempel nedan.

Kovik, (SUEZ) 
Lagnövägen, 
Värmdö 
08-519 330 00

Hagby, (SÖRAB) 
Frestavägen 10,  
Täby Kyrkby 
08-505 804 00

Högbytorp, 
(Ragn-Sells) 
Upplands-Bro 
08-527 73100

Sofielund, (SRV)
Huddinge 
08-608 90 00


