Om våra tjänster

Hyra container
En container kan användas för att samla in större mängder av avfall. Avfallet
kan bestå av bara ett materialslag eller vara blandat avfall. Beroende på vad
som ska samlas i den, kan behandlingsavgiften vara olika för materialslagen.
De behandlas på olika sätt, t.ex återvinning eller förbränning, eller att det
behöver sorteras före behandling.
Vid beställning av en container ska det alltid uppges vad som ska samlas
in i den.

Viktigt att tänka på

En container är tung och ska i första hand placeras på hårdgjort underlag.
Andra faktorer kan påverka det hårdgjorda underlaget som t.ex. temperatur
och containerns tyngd.
Lunds Renhållningsverk ansvarar inte för eventuella skador som uppstår
på underlaget.

Polistillstånd för uppställning på allmän plats

Om containern ska stå på allmän plats som gata, trottoar, vändzon eller liknande krävs tillstånd från polismyndighet. Detta tillstånd sökes av kunden och
ska uppvisas (fax eller e-post) för Lunds Renhållningsverk innan containern
ställs ut, senast dagen före utsättning.

Vägar och ytor

Tillfartsvägen skall vara anpassad för fordon av lastbils storlek, minimum
3 meter bred körbana. Minimum fri höjd är 4,5 meter för att garantera
framkomlighet för fordonen. Fri höjd vid avställning av container är 6,5
meter.
För att kunna sätta av containern krävs visst utrymme. Rådgör med vår
kundtjänst vid frågor.
Lunds Renhållningsverk ansvarar inte för skador som uppkommer om
dessa mått inte kan garanteras.

Generella mått på container
Volym
Bredd
Längd

5 - 36 m³
2 - 2,6 m
3 - 6,5

Vilken container som ska användas
bestäms vid beställningen. Detta beror
på mängden som ska samlas in och
vilken plats som den ska ställas på.

Mått vägar och ytor

Tillfartsvägen minimum 3 meter bred
körbana.
Minimum fri höjd är 4,5 meter för
fordonen. Fri höjd vid avställning av
container är 6,5 meter.
Rådgör med vår kundtjänst för krav på
utrymme vid avsättning av container.

Kontakt
Besök vår hemsida på
www.lundsrenhallningsverk.se!
Där kan du beställa olika tjänster och ladda
hem broschyrer.
Lunds Renhållningsverk
Traktorvägen 16, 226 60 Lund
tel: 046 - 359 50 00 vx
e-post: renhallningsverket@lund.se
Fax: 046-359 59 39
Kundtjänst
tel: 046 - 359 53 90
Container, brunnar
tel: 046 -359 53 92

Vad kan samlas in i containern?

Vid beställning av containern ska uppges vad som ska samlas i den, då
avfallet sorteras och behandlas på olika sätt. För vissa material krävs
en speciell behandling. Detta gäller farligt avfall som t.e.x. elektroniskt/
elektriskt avfall, kemikalier och riskavfall. Med elektriskt och elektroniskt
avfall menas allt som har sladd eller batteri samt ljuskällor. Till farligt avfall hör även färg, lim, kemikalier, batterier m.m. Till tyngre farligt avfall
hör även t.ex. asbest och förorenad jord.
Det är också viktigt att tänka på, att om containern ska samla in ett specifikt
material, så ska avfallet vara så ”rent” som möjligt, t.ex. att metall inte
blandas samman med trä.
För de olika materialslagen kan också finnas maximalt mått på det som får
slängas i containern. Se vidare faktaruta.

Vindsröjning och källarröjning

Många fastighetsägare beställer container för att hyresgäster ska kunna
bli av med grovsopor som samlat sig i vinds- och källarförråd. Detta är
avfall som senare sorteras innan det går vidare till behandling. Därav att
det kallas grovsopor/blandat avfall. I detta får inte finnas elektriskt avfall,
farligt avfall eller bildäck.

Exempel på materialslag
Trädgårdsavfall

Komposterbart trädgårdsavfall med
växtrester, grästuvor, bark, häckklipp,
grenar. Storlek max 2,5 m längd och 0,25
m tjocklek.
Ej rötter och stubbar.
Lämnas för kompostering.

Brännbart

T.ex. trä, papper, plast, textil
Ej större än 1 x 0,3 x 0,3 meter.
Får ej innehålla metallskrot, farligt
avfall, elektronik, sten, gips eller
betong. Lämnas till förbränning.

Ej brännbart

T.ex betong, sten, porslin, maskin-delar,
metallskrot, gips m.m.
Lämnas till deponi.

Blandat/Grovsopor

Beställning av container via internet

Kan bestå av både brännbart och icke
brännbart. T.ex. möbler, barnvagn, cykel,
cykeldäck, plasthink.
Får ej innehålla elektriskt/elektroniskt
avfall, farligt avfall eller bildäck. Lämnas
för sortering och därefter behandling
efter material.

Beställning läses samma dag om det skickas under kontorstid, alternativt
dagen efter om beställning görs utanför kontorstid. Därefter tas beställningen omedelbart omhand.

Rent Trä

Beställning av container kan göras via våra hemsidor på
www.lundsrenhallningsverk.se - Självbetjäning.

Fyll i formuläret noggrant!

Tänk på att fylla i samtliga uppgifter. Om vi behöver ta kontakt med er, är
det uppgifterna i formuläret som ligger till grund. Vid ofullständigt ifylld
beställning kan containern ej att ställas ut.

Träpallar, brädor, rivningsvirke, träemballage, träspill. Lämnas för
förbränning.
Ej tryckimpregnerat och målat trä,
ej beslag eller ståldelar

Metall

Maskindetaljer, plåt, metallband m.m.
Lämnas för återvinning

Papper

Tidningar, reklamtryck m.m.
Lämnas för återvinning

Well

Lämnas för återvinning

Jord och sten
Exempel på containers
som används.

Jord, sten, grus, sand, tegel, betong.
Ej siporex eller lätt betong.
Materialet lämnas till sortering och
återanvänds som fyllnadsmassor.
(Rena fyllnadsmassor är endast jord, sten,
grus och sand.)
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