Återvinningscentraler

Kontakt

På återvinningscentraler kan du lämna:
brännbart material, elektronik, järnskrot, annan metall,
trä, kompostmaterial, sten, tegel, betong, bilbatterier,
lysrör, småbatterier, farligt avfall och ej återvinningsbart
material samt loppisprylar.
Ej matavfall eller restavfall.

Lunds Renhållningsverk
Traktorvägen 16, 226 60 Lund
tel: 046 - 359 50 00 vx
e-mail: renhallningsverket@lund.se
www.lundsrenhallningsverk.se

De finns:

Kundtjänst:
telefontid: 09.00 - 12.00 samt 13.00 - 15.00

Genarp (LRV), Kamrervägen
Öppettider: ons 16-19, lör 7.30-11.30
Stäng på helgdagar.
Veberöd (LRV), Truckvägen
Öppettider: tis 16-19, lör 13-17
Stäng på helgdagar.
Gunnesbo, Lund (Sysav), Traktorvägen 18
Öppettider: Mån – tors 11-18
Fre – sön 09-15
Gastelyckan, Lund (Sysav), Kalkstensvägen
Öppettider: Mån – tors 08-20
Fre – sön 09-15

Farligt avfall
På återvinningscentralerna kan du lämna:
farligt avfall som lösningsmedel, färg-, lim- och lackrester, framkallningsvätskor, batterier, olja, lysrör och
sprayburkar.

Samlaren för småelektronik

Villahushåll
tel: 046 - 359 53 90
Container, brunnar
telefontid: 08.00 - 12.00 samt 13.00 - 16.00
tel: 046 - 359 53 92

Besök vår hemsida på
www.lundsrenhallningsverk.se!
Där hittas
• tömningsschema
• att anmäla sig till sms-tjänst
• beställning av olika tjänster kan göras
samt adressändring.
• information om inkörningar
• information om driftstörningar
• aktuell lista på var återvinningsstationerna finns
• aktuell taxa
• sorteringsinformation

Samlaren för småelektronik finns i vissa butiker
i Lund, Genarp, Veberöd och Dalby.
Se vår hemsida för mer information.

Återvinningsstationer
Stationer där förpackningar av kartong, metall, glas,
plast samt returpapper kan lämnas för återvinning.
Aktuell lista på var de står finns på vår hemsida.

Lunds Renhållningsverk
Traktorvägen 16
226 60 Lund
tel: 046 - 359 50 00 vx
www.lundsrenhallningsverk.se
renhallningsverket@lund.se
2019

Om våra tjänster
För Dig som bor i villa

Gemensam behållare och
gemensam avfallslösning
Två närliggande fastigheter kan ha gemensam behållare för
avfall. Förutsättningen för detta är att avfallsmängden bedöms kunna rymmas i behållare av normal storlek.

Agera hållbart - att spara resurser
Till de mest vardagliga sysslorna som vi gör, är att slänga
vårt avfall. Varje dag uppstår avfall mer eller mindre.
Och hur vi hanterar detta är ett val vi gör som påverkar
framtiden.

Vid sidan om den fastighetsnära service vi erbjuder
finns i kommunen även återvinningcentraler, återvinningsstationer och insamling av småelektronik.

Våra sopor är baksidan av vår konsumtion. Ju mer vi
handlar desto mer sopor blir det. Att handla hållbart är
idag mer aktuellt än någonsin. Att tänka före inköpet och
förebygga att avfall uppstår, återanvända och återvinna.
Aktiva handlingar som påverkar hur morgondagen kommer att se ut.

Besök våra hemsidor på:
www.lundsrenhallningsverk.se

Genom att tänka och agera hållbart kan vi spara resurser
som råvaror och energi. Vi handlar hem endast det som
vi behöver så vi slipper slänga. Vi återvinner så materialet
kan användas flera gånger till. Som t.ex. med metallburkar.
Materialet kan användas om och om igen.
Kanske är Du en av de många som väljer att agera hållbart,
som gör kloka val redan nu. Det är vi på Lunds Renhållningsverk glada för. För när många gör lite ger det stora
resultat. Tillsammans skapar vi framtiden nu.
Lunds Renhållningsverk vill med denna broschyr ge
information om våra tjänster och den service vi kan ge er.

Där har vi mer information om återvinning och avfallshantering. Det finns även möjlighet att beställa våra
tjänster, läsa våra nyheter, se driftsstörningar och
skicka synpunkter/klagomål.

Välkommen till oss!

Uppehåll
Om en fastighet är obebodd under minst tre månader kan uppehåll i sophämtning erhållas. För fritidsfastighet gäller att den
ej annvänds under säsongen.

Ansökan och reducerad avgift
Förlängt hämtningsintervall
Om fastighetsinnehavaren komposterar matavfall i enlighet med föreskrifter och använder en varmkompost samt
att det är uppenbart att tätare tömning inte behövs kan
förlängt hämtningsintervall medges.
Varmkomposten skall vara isolerad och säker mot möss,
råttor och fåglar. Kompostlösningen skall godkännas av miljöförvaltningen. Avfall får endast tas omhand på den egna
fastigheten under förutsättning att det kan ske utan risk för
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Den fastighet som har godkänt undantag får reducerad kostnad
för den del av avgiften som rör insamling och behandling av hushållsavfall. Fast avgift debiteras utan avdrag. Denna avgift omfattar bl a miljöstationer, återvinningscentraler och annan fast
service.
Ansökan om undantag från sophämtning görs till Lunds Renhållningsverk. Blanketter för att ansöka kan hämtas på vår hemsida
eller beställas via telefon.
Vår adress på internet: www.lundsrenhallningsverk.se

Intervallet för förlängd hämtning är en gång var åttonde
vecka.

Lunds Renhållningsverk

Fakturor
Fakturering sker i olika perioder. Som privatkund får du två
fakturor om året för sophämtning och gångbanerenhållning.
Perioden januari - juni skickas ut i slutet av februari med förfallodatum 0331. Perioden juli - december skickas ut i slutet
av augusti med förfallodatum 0930.
Det finns även möjlighet för dig som kund att få fakturor
mer än två gånger om året. Detta är dock förenat med vissa
kostnader. Se vår hemsida - Priser och fakturering.

Anmäl in och utflyttning!

Visste du att...
• man kan återvinna glas, stål och aluminium hur
många gånger som helst?

• ett ton återvunnet papper sparar 4100 kWh?
• att matavfall kan ge både biogas och gödsel?

• återvinning av aluminium sparar 95 % av den energi
som annars behövs för att göra ny
aluminium?

• att batterier kan innehålla de giftiga tungmetallerna kadmium, kvicksilver och bly?

• återvinning av stål sparar 75 procent av den energi
som annars behövs för att göra nytt stål?

• att luftföroreningarna minskar med 74 % vid
tillverkning med återvunnet returpapper istället för från nya fibrer?

Glöm ej att anmäla inflyttningsdatum och utflyttningsdatum.
Annars finns det risk för att du blir fakturerad fel. Meddela
kundtjänst om den nya ägaren vid fastighetsförsäljning.

E-faktura

För dig som använder internetbank så finns möjligheten
till e-faktura. Du anmäler att du vill ha e-faktura från Lunds
Renhållningsverk på din internetbank. Fyll i formuläret som
du hittar där. E-faktura går att kombinera med autogiro. Då
kommer e-fakturan att visas som en icke betalbar avisering
om betalning.

Varför ska jag ha e-faktura?

E-faktura är både enklare och säkrare då uppgifter som
OCR-nummer, förfallodatum och belopp är förifyllda på
internetbanken. E-faktura är även mer miljövänligt då det
minskar användningen av papper, kuvert och distribution av
pappersfakturor.

Autogiro

Det finns möjlighet att betala fakturor med autogiro. Det är
en kostnadsfri tjänst som både privatpersoner och företag kan
använda. Inbetalningskortet på fakturan är makulerat då du
har autogiro och beloppet dras från kontot på förfallodagen.
Besök vår hemsida; www.lundsrenhallningsverk.se, där blankett och information finns att hämta.

• ett ton återvunnet papper motsvarar 12 träd?
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Tänk på!
• Kärlens placering ska vara på hårdgjort underlag och de ska
även kunna rullas ut från fastigheten på hårdgjort underlag.
Som hårdgjort underlag räknas asfalt, cementplattor och liknande. Läggs plattor, ska dessa läggas i marknivå - ej vägnivå
- så de ej riskerar skadas vid plogning. Byggs en staket runt
kärlen, skall måttet mellan stolparna vara större 160 cm om
man har två kärl, på den sidan där kärlen dras ut vid tömning.

Exempel på kärlplaceringar
1

I Lunds kommun återvinns returmaterial och matavfall. Lösningarna med olika kärlalternativ
bygger på att hushållen sorterar och återvinner. Vilken kärllösning som passar beror på om
man vill sortera det hemma i kärl eller åka med returmaterialen till återvinningsstation samt
hur mycket restavfall som uppstår.

- Kärl för källsortering - s.k. fyrfackskärl med fack för returmaterial som
förpackningar av metall, plast, glas, kartong och tidningar.
Extra kärl för restavfall finns.

• Sopkärl ska alltid stå vid tomtgräns, eller max. 3 meter från tomtgräns, vid tömningstillfället. Om dragväg
ej kan undvikas, se separat prislista för pristillägg. Prislista finns på våra hemsidor eller ring, så skickar vi.
Anmäl dragväg så mäter vi sträckan!
• På tömningsdagen ska kärlet stå med draghandtaget (på andra sidan från lockhandtaget) vänt utåt mot hämtpersonalen.
Kärlen ska stå bredvid varandra för att underlätta dragning.
• Alla fastighetsägare är skyldiga att hålla gångvägen för sophämtning snö-, is- och halkfri så vi kan rulla ut och tömma
sopkärl utan risk för skador i arbetet.

Detta kan vi erbjuda er
- villaabonnemang

- Hämtning av matavfall och restavfall - två kärlalternativ med olika utrymme
för matavfall och restavfall
De olika kärlalternativen finns på mittuppslaget.
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I villaabonnemanget ingår även service med återvinningscentraler.
Se taxebroschyren för aktuell taxa. Taxan finns att hämta på vår hemsida;
www.lundsrenhallningsverk.se.

• Tömningsplatsen - där fordonet stannar och tömmer
kärlen, behöver ha en fri höjd på 4,5 meter.
Bor du vid enskild väg eller på annat sätt har ansvar för vägen,
läs mer om krav på väg och kärlplacering i vår broschyr ”Tänk
på - när vi kommer för att tömma”. Den hittas på vår hemsida.

När töms kärlen?
Tömningsschema kan laddas hem från vår hemsida www.lundsrenhallningsverk.se - flik Självbetjäning.
Vår sms-tjänst kan påminna dig dagen före om att tömning
kommer att ske. Anmäl via vår hemsida!

Vid helger

Vid storhelger som t.ex vid jul-, nyårs- och påskhelgerna kan
vi komma att tömma era sopkärl på annan dag än den vanliga.
Vi arbetar in helgdagarna och har därför extra mycket att
göra dessa veckor. Vänligen se information på vår hemsida
vid aktuell helg.
Lunds Renhållningsverk har en utbildningsdag i augusti/
september som ger ett extra inkörningstillfälle. Vi annonserar
exakt datum på våra hemsidor och via vårt informationsblad
Rent av.

Påsar matavfall
Påsar kan fås genom att ”flagga” till chauffören - sätt fast en
påse mellan lock och kärl inför tömningen. Påsar kommer
vid nästa tömning. Påsar kan även hämtas på återvinningscentralerna.
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Fler tjänster
Gångbanerenhållning

Enligt den lokala ordningsstadgan är fastighetsägare skyldiga att hålla gångbanan utanför den egna fastigheten ren,
snö- och halkfri. Renhållningsverket erbjuder kommunens
fastighetsägare att teckna ett avtal där vi sköter uppgiften.

Hämtning av grovsopor

Grovsopor uppstår emellanåt och det kan vara svårt att bli av
med dem. Hämtning av grovsoporna kan beställas mot avgift.
Se vår taxebroschyr via hemsidan. Hämtning sker vid trottoar
eller väg enligt överenskommelse.

Trädgårdsavfall

Alla kan inte eller önskar inte att kompostera själva. Lösningen
kan vara att abonnera på hämtning av trädgårdsavfall. Från
mitten av mars till slutet av november samlar vi in trädgårdsavfall varannan vecka (19 tillfällen).
Trädgårdsavfall kan även lämnas på återvinningscentralerna.
Adressuppgifter hittas längre bak i broschyren.

Brunnar och containrar

Vi tömmer brunnar samt hyr ut och tömmer containrar.
Container är en bra lösning vid källar-/vindsröjning eller om
större trädgårdsarbete har utförts.
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Kärlalternativ

•

Kärl 1
Restavfall
156 l

Matavfall
114 l

Returpapper
60 l

Förpackningar
färgat glas 30 l

Kärl 2
Förpackningar
plast 150 l

Förpackningar
kartong 135 l

Förpackningar
ofärgat glas 30 l

Förpackningar
metall 45 l

Restavfall
370 l

Fyrfackskärl – består av 2 stycken
370 liters kärl vardera indelade i fyra
fack. Kärlen ger möjlighet till att källsortera returpapper, förpackningsmaterial
som glas, metall, plast och kartong.
Ett av facken används till matavfall och
ett till restavfall (det som blir kvar efter
källsortering).

Matavfall
190 l

+

Kärl 1 med matavfall töms varannan
vecka och kärl 2 var fjärde vecka.
Byt till fyrfackskärl!
Det lönar sig för miljön och även för dig,
då du slipper åka till återvinningsstation
med dina förpackningar!

Mått per kärl:
Bredd 75 cm
Djup 95 cm
Höjd 110 cm

Mått kärl:
Bredd 50 cm
Djup 55 cm
Höjd 110 cm

Mått kärl:
Bredd 75 cm
Djup 95 cm
Höjd 110 cm

Kärl 1
Restavfall
156 l

Matavfall
114 l

Matavfall
144 l

Restavfall
216 l

•

Kärl 2
Förpackningar
plast 150 l

Förpackningar
kartong 135 l

Förpackningar
ofärgat glas 30 l

Förpackningar
metall 45 l

+

Restavfall
190 l

Påse och hållare

Påse och hållare delas ut i samband med utställning av kärlen. Antalet påsar som delas
ut är en uppskattad årsförbrukning. Sorteringsinstruktioner medföljer.
Mått på hållare:
Bredd 26,5 cm
Djup 19,5 cm
Höjd 19,8 cm

Returpapperr
plast 60 l

Förpackningar
färgat glas 30 l

370 liters kärl som är delat i två fack
där sortering sker av matavfall och restavfall. Förpackningsmaterial lämnas på
återvinningsstation.

Mått kärl:
Bredd 75 cm
Djup 95 cm
Höjd 110 cm
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•

Kombination av två kärl, 370 liter och
190 liter. 370 liters kärlet används till
restavfall och 190 liters kärlet till matavfall.

Mått per kärl:
Bredd 75 cm
Djup 95 cm
Höjd 110 cm

•

Kombination av fyrfackskärl och
ett 190 liters kärl.
Fyrfackskärl – består av 2 stycken
370 liters kärl vardera indelade i fyra
fack. Kärlen ger möjlighet till att källsortera returpapper, förpackningsmaterial
som glas, metall, plast och kartong.
Ett av facken används till matavfall och
ett till restavfall (det som blir kvar efter
källsortering).
Kärl 1 med matavfall töms varannan
vecka och kärl 2 var fjärde vecka.
samt ett 190 liters kärl för restavfall.
Töms varannan vecka i anslutning till tömning av kärl 1.

Mått per kärl
Bredd 54,5 cm
Djup 69 cm
Höjd 107,5 cm

5

Kärlalternativ

•

Kärl 1
Restavfall
156 l

Matavfall
114 l

Returpapper
60 l

Förpackningar
färgat glas 30 l

Kärl 2
Förpackningar
plast 150 l

Förpackningar
kartong 135 l

Förpackningar
ofärgat glas 30 l

Förpackningar
metall 45 l

Restavfall
370 l

Fyrfackskärl – består av 2 stycken
370 liters kärl vardera indelade i fyra
fack. Kärlen ger möjlighet till att källsortera returpapper, förpackningsmaterial
som glas, metall, plast och kartong.
Ett av facken används till matavfall och
ett till restavfall (det som blir kvar efter
källsortering).

Matavfall
190 l

+

Kärl 1 med matavfall töms varannan
vecka och kärl 2 var fjärde vecka.
Byt till fyrfackskärl!
Det lönar sig för miljön och även för dig,
då du slipper åka till återvinningsstation
med dina förpackningar!

Mått per kärl:
Bredd 75 cm
Djup 95 cm
Höjd 110 cm

Mått kärl:
Bredd 50 cm
Djup 55 cm
Höjd 110 cm

Mått kärl:
Bredd 75 cm
Djup 95 cm
Höjd 110 cm

Kärl 1
Restavfall
156 l

Matavfall
114 l

Matavfall
144 l

Restavfall
216 l

•

Kärl 2
Förpackningar
plast 150 l

Förpackningar
kartong 135 l

Förpackningar
ofärgat glas 30 l

Förpackningar
metall 45 l

+

Restavfall
190 l

Påse och hållare

Påse och hållare delas ut i samband med utställning av kärlen. Antalet påsar som delas
ut är en uppskattad årsförbrukning. Sorteringsinstruktioner medföljer.
Mått på hållare:
Bredd 26,5 cm
Djup 19,5 cm
Höjd 19,8 cm

Returpapperr
plast 60 l

Förpackningar
färgat glas 30 l

370 liters kärl som är delat i två fack
där sortering sker av matavfall och restavfall. Förpackningsmaterial lämnas på
återvinningsstation.

Mått kärl:
Bredd 75 cm
Djup 95 cm
Höjd 110 cm

4

•

Kombination av två kärl, 370 liter och
190 liter. 370 liters kärlet används till
restavfall och 190 liters kärlet till matavfall.

Mått per kärl:
Bredd 75 cm
Djup 95 cm
Höjd 110 cm

•

Kombination av fyrfackskärl och
ett 190 liters kärl.
Fyrfackskärl – består av 2 stycken
370 liters kärl vardera indelade i fyra
fack. Kärlen ger möjlighet till att källsortera returpapper, förpackningsmaterial
som glas, metall, plast och kartong.
Ett av facken används till matavfall och
ett till restavfall (det som blir kvar efter
källsortering).
Kärl 1 med matavfall töms varannan
vecka och kärl 2 var fjärde vecka.
samt ett 190 liters kärl för restavfall.
Töms varannan vecka i anslutning till tömning av kärl 1.

Mått per kärl
Bredd 54,5 cm
Djup 69 cm
Höjd 107,5 cm

5

Tänk på!
• Kärlens placering ska vara på hårdgjort underlag och de ska
även kunna rullas ut från fastigheten på hårdgjort underlag.
Som hårdgjort underlag räknas asfalt, cementplattor och liknande. Läggs plattor, ska dessa läggas i marknivå - ej vägnivå
- så de ej riskerar skadas vid plogning. Byggs en staket runt
kärlen, skall måttet mellan stolparna vara större 160 cm om
man har två kärl, på den sidan där kärlen dras ut vid tömning.

Exempel på kärlplaceringar
1

I Lunds kommun återvinns returmaterial och matavfall. Lösningarna med olika kärlalternativ
bygger på att hushållen sorterar och återvinner. Vilken kärllösning som passar beror på om
man vill sortera det hemma i kärl eller åka med returmaterialen till återvinningsstation samt
hur mycket restavfall som uppstår.

- Kärl för källsortering - s.k. fyrfackskärl med fack för returmaterial som
förpackningar av metall, plast, glas, kartong och tidningar.
Extra kärl för restavfall finns.

• Sopkärl ska alltid stå vid tomtgräns, eller max. 3 meter från tomtgräns, vid tömningstillfället. Om dragväg
ej kan undvikas, se separat prislista för pristillägg. Prislista finns på våra hemsidor eller ring, så skickar vi.
Anmäl dragväg så mäter vi sträckan!
• På tömningsdagen ska kärlet stå med draghandtaget (på andra sidan från lockhandtaget) vänt utåt mot hämtpersonalen.
Kärlen ska stå bredvid varandra för att underlätta dragning.
• Alla fastighetsägare är skyldiga att hålla gångvägen för sophämtning snö-, is- och halkfri så vi kan rulla ut och tömma
sopkärl utan risk för skador i arbetet.

Detta kan vi erbjuda er
- villaabonnemang

- Hämtning av matavfall och restavfall - två kärlalternativ med olika utrymme
för matavfall och restavfall
De olika kärlalternativen finns på mittuppslaget.

2

I villaabonnemanget ingår även service med återvinningscentraler.
Se taxebroschyren för aktuell taxa. Taxan finns att hämta på vår hemsida;
www.lundsrenhallningsverk.se.
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Gemensam behållare och
gemensam avfallslösning
Två närliggande fastigheter kan ha gemensam behållare för
avfall. Förutsättningen för detta är att avfallsmängden bedöms kunna rymmas i behållare av normal storlek.

Agera hållbart - att spara resurser
Till de mest vardagliga sysslorna som vi gör, är att slänga
vårt avfall. Varje dag uppstår avfall mer eller mindre.
Och hur vi hanterar detta är ett val vi gör som påverkar
framtiden.

Vid sidan om den fastighetsnära service vi erbjuder
finns i kommunen även återvinningcentraler, återvinningsstationer och insamling av småelektronik.

Våra sopor är baksidan av vår konsumtion. Ju mer vi
handlar desto mer sopor blir det. Att handla hållbart är
idag mer aktuellt än någonsin. Att tänka före inköpet och
förebygga att avfall uppstår, återanvända och återvinna.
Aktiva handlingar som påverkar hur morgondagen kommer att se ut.

Besök våra hemsidor på:
www.lundsrenhallningsverk.se

Genom att tänka och agera hållbart kan vi spara resurser
som råvaror och energi. Vi handlar hem endast det som
vi behöver så vi slipper slänga. Vi återvinner så materialet
kan användas flera gånger till. Som t.ex. med metallburkar.
Materialet kan användas om och om igen.
Kanske är Du en av de många som väljer att agera hållbart,
som gör kloka val redan nu. Det är vi på Lunds Renhållningsverk glada för. För när många gör lite ger det stora
resultat. Tillsammans skapar vi framtiden nu.
Lunds Renhållningsverk vill med denna broschyr ge
information om våra tjänster och den service vi kan ge er.

Där har vi mer information om återvinning och avfallshantering. Det finns även möjlighet att beställa våra
tjänster, läsa våra nyheter, se driftsstörningar och
skicka synpunkter/klagomål.

Välkommen till oss!

Uppehåll
Om en fastighet är obebodd under minst tre månader kan uppehåll i sophämtning erhållas. För fritidsfastighet gäller att den
ej annvänds under säsongen.

Ansökan och reducerad avgift
Förlängt hämtningsintervall
Om fastighetsinnehavaren komposterar matavfall i enlighet med föreskrifter och använder en varmkompost samt
att det är uppenbart att tätare tömning inte behövs kan
förlängt hämtningsintervall medges.
Varmkomposten skall vara isolerad och säker mot möss,
råttor och fåglar. Kompostlösningen skall godkännas av miljöförvaltningen. Avfall får endast tas omhand på den egna
fastigheten under förutsättning att det kan ske utan risk för
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Den fastighet som har godkänt undantag får reducerad kostnad
för den del av avgiften som rör insamling och behandling av hushållsavfall. Fast avgift debiteras utan avdrag. Denna avgift omfattar bl a miljöstationer, återvinningscentraler och annan fast
service.
Ansökan om undantag från sophämtning görs till Lunds Renhållningsverk. Blanketter för att ansöka kan hämtas på vår hemsida
eller beställas via telefon.
Vår adress på internet: www.lundsrenhallningsverk.se

Intervallet för förlängd hämtning är en gång var åttonde
vecka.

Lunds Renhållningsverk

Fakturor
Fakturering sker i olika perioder. Som privatkund får du två
fakturor om året för sophämtning och gångbanerenhållning.
Perioden januari - juni skickas ut i slutet av februari med förfallodatum 0331. Perioden juli - december skickas ut i slutet
av augusti med förfallodatum 0930.
Det finns även möjlighet för dig som kund att få fakturor
mer än två gånger om året. Detta är dock förenat med vissa
kostnader. Se vår hemsida - Priser och fakturering.

Anmäl in och utflyttning!

Visste du att...
• man kan återvinna glas, stål och aluminium hur
många gånger som helst?

• ett ton återvunnet papper sparar 4100 kWh?
• att matavfall kan ge både biogas och gödsel?

• återvinning av aluminium sparar 95 % av den energi
som annars behövs för att göra ny
aluminium?

• att batterier kan innehålla de giftiga tungmetallerna kadmium, kvicksilver och bly?

• återvinning av stål sparar 75 procent av den energi
som annars behövs för att göra nytt stål?

• att luftföroreningarna minskar med 74 % vid
tillverkning med återvunnet returpapper istället för från nya fibrer?

Glöm ej att anmäla inflyttningsdatum och utflyttningsdatum.
Annars finns det risk för att du blir fakturerad fel. Meddela
kundtjänst om den nya ägaren vid fastighetsförsäljning.

E-faktura

För dig som använder internetbank så finns möjligheten
till e-faktura. Du anmäler att du vill ha e-faktura från Lunds
Renhållningsverk på din internetbank. Fyll i formuläret som
du hittar där. E-faktura går att kombinera med autogiro. Då
kommer e-fakturan att visas som en icke betalbar avisering
om betalning.

Varför ska jag ha e-faktura?

E-faktura är både enklare och säkrare då uppgifter som
OCR-nummer, förfallodatum och belopp är förifyllda på
internetbanken. E-faktura är även mer miljövänligt då det
minskar användningen av papper, kuvert och distribution av
pappersfakturor.

Autogiro

Det finns möjlighet att betala fakturor med autogiro. Det är
en kostnadsfri tjänst som både privatpersoner och företag kan
använda. Inbetalningskortet på fakturan är makulerat då du
har autogiro och beloppet dras från kontot på förfallodagen.
Besök vår hemsida; www.lundsrenhallningsverk.se, där blankett och information finns att hämta.

• ett ton återvunnet papper motsvarar 12 träd?
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Återvinningscentraler

Kontakt

På återvinningscentraler kan du lämna:
brännbart material, elektronik, järnskrot, annan metall,
trä, kompostmaterial, sten, tegel, betong, bilbatterier,
lysrör, småbatterier, farligt avfall och ej återvinningsbart
material samt loppisprylar.
Ej matavfall eller restavfall.

Lunds Renhållningsverk
Traktorvägen 16, 226 60 Lund
tel: 046 - 359 50 00 vx
e-mail: renhallningsverket@lund.se
www.lundsrenhallningsverk.se

De finns:

Kundtjänst:
telefontid: 08.00 - 15.00

Genarp (LRV), Kamrervägen
Öppettider: ons 16-19, lör 7.30-11.30
Stäng på helgdagar.
Veberöd (LRV), Truckvägen
Öppettider: tis 16-19, lör 13-17
Stäng på helgdagar.
Gunnesbo, Lund (Sysav), Traktorvägen 18
Öppettider: Mån – tors 11-18
Fre – sön 09-15
Gastelyckan, Lund (Sysav), Kalkstensvägen
Öppettider: Mån – tors 08-20
Fre – sön 09-15

Farligt avfall
På återvinningscentralerna kan du lämna:
farligt avfall som lösningsmedel, färg-, lim- och lackrester, framkallningsvätskor, batterier, olja, lysrör och
sprayburkar.

Samlaren för småelektronik

Om våra tjänster
För Dig som bor i villa

Villahushåll
tel: 046 - 359 53 90
Container, brunnar
telefontid: 08.00 - 16.00
tel: 046 - 359 53 92

Besök vår hemsida på
www.lundsrenhallningsverk.se!
Där hittas
• tömningsschema
• att anmäla sig till sms-tjänst
• beställning av olika tjänster kan göras
samt adressändring.
• information om inkörningar
• information om driftstörningar
• aktuell lista på var återvinningsstationerna finns
• aktuell taxa
• sorteringsinformation

Samlaren för småelektronik finns i vissa butiker
i Lund, Genarp, Veberöd och Dalby.
Se vår hemsida för mer information.

Återvinningsstationer
Stationer där förpackningar av kartong, metall, glas,
plast samt returpapper kan lämnas för återvinning.
Aktuell lista på var de står finns på vår hemsida.

Lunds Renhållningsverk
Traktorvägen 16
226 60 Lund
tel: 046 - 359 50 00 vx
www.lundsrenhallningsverk.se
renhallningsverket@lund.se
2019

