
INFORMATION TILL VERKSAMHETER OM

AVFALLSHANTERING
FARLIGT AVFALL  

På grund av rådande lagstiftning och rapporteringskrav, kan företag 
och verksamheter inte lämna farligt avfall på kretsloppscentralen 
i Tyresö. Verksamheter har två valmöjligheter för hantering av sitt 
farliga avfall:  

• Anlita godkänd entreprenör för avhämtning av farligt avfall från verksamheten.

• Ansöka om transporttillstånd för farligt avfall, eller göra en anmälan till Läns- 
styrelsen, för att själva transportera det farliga avfallet till valfri godkänd
behandlingsanläggning som tar emot detta.

Oavsett vald transportlösning, behöver du rapportera verksamhetens uppgifter om 

detta till Naturvårdsverkets avfallsregister. 

ELAVFALL  

Elavfall klassas som farligt avfall, men får lämnas på kretslopps- 
centralen. Dock omfattas elavfall av rapporteringskrav från  
Naturvårdsverket sedan november 2020. För att få lämna elavfall på  
kretsloppscentralen behöver du registrera det på El-kretsens  
webbsida för att få ett avlämnarintyg. Detta ska visas upp för  
personalen på kretsloppscentralen innan du lämnar elavfallet.  
Avlämnarintyg registreras via el-kretsen.se/avlämnarintyg     

Du som lämnar elavfall ofta kan ladda ner Elkretsens app ”Verksamhetsavfall” där 
du enkelt kan skapa ett avlämnarintyg. 

Det går även bra att beställa elavfallshämtning via Tyresö kommun eller godkänd 
avfallsentreprenör. Då skapar elavfallshämtaren avlämnarintyg och rapporterar 
till Naturvårdsverket. 

Mer information
Läs mer om avfallshantering 
för verksamheter på 
tyreso.se/avfallforetag 



MATAVFALL  

Från 1 januari 2024 är det är det obligatoriskt för alla att sortera ut 
sitt matavfall. Förbered dig redan nu genom att göra en intresse- 
anmälan för att gå med i matavfallsinsamlingen. Det gör du på  
tyreso.se/matavfall 

FETTAVFALL  

Fett som släpps ut i avloppet skapar stora problem, då det stelnar 
och fastnar i avloppsledningarna. Det är därför ett krav att företag 
och verksamheter som riskerar att släppa ut större mängder fett i 

avloppet ska ha en fettavskiljare installerad. 

Kontaktuppgifter 
Servicecenter  
08-578 291 00
Marknadsgränd 2, Tyresö centrum
Servicecenter@tyreso.se

FÖRPACKNINGAR  

För hämtning av utsorterade glas-, plast-, metall-  och pappersförpackningar 
samt wellpapp anlitas avfallsentreprenör. Kommunala verksamheter ska nyttja de 
avtal som kommunen har tecknat, och ska i största möjliga mån lägga 
abonnemang på regelbunden hämtning för att göra kostnadsbesparingar.

RETURPAPPER 

Den 1 januari 2022 tog kommunen över ansvaret för att samla in  
returpapper (papper och tidningar). Hämtning av returpapper  
beställs via någon av kommunens godkända aktörer. Du hittar de 
godkända aktörerna och mer information på tyreso.se/returpapper




