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Mottagningskrav för träavfall 

HKC mottar både obehandlat-, behandlat- och impregnerat träavfall. Avfallet krossas och går till 

energiåtervinning eller destruktion.  

Träavfall, obehandlat och behandlat 

Endast utsorterat träavfall, exempelvis träpallar, trämöbler och dörrar, byggmaterial i trä etc. Mindre metallföremål 

(spik, mindre beslag, låskolvar i ”normal” storlek etc.) får förekomma. 

Följande fraktioner får ej förekomma:  

• Impregnerat trä (tryckt, slipers) och trä behandlat med farliga ämnen. 

• Laminatgolv eller andra föremål där en betydande andel utgörs av annat material än trä. Detta sorteras 

som brännbart avfall. 

• Kabeltrummor med plast- eller järnkärna. Detta sorteras som avfall till sortering. 

• Spån 

• Trädamm 

• Park- och trädgårdsavfall, stubbar mm 

• Blandad fraktion, där delar av fraktionen utgörs av annat än träavfall 

Träavfall, impregnerat 

Endast utsorterat impregnerat träavfall, exempelvis slipers, impregnerat byggmaterial, staketstolpar. Mindre 

metallföremål (spik, mindre beslag, låskolvar i ”normal” storlek etc.) får förekomma. 

Följande fraktioner får ej förekomma:  

• Större beslag 

• Taggtråd 

• Blandad fraktion, där delar av fraktionen utgörs av annat än träavfall 

Transportdokument krävs vid inleverans. 

 

Övrigt 

Avfallslämnaren är i samtliga fall ansvarig för att känna till avfallets art, struktur och ursprung samt att göra en 

korrekt avfallsklassificering av avfallet. Avfallslämnaren har också deklarationsskyldighet, vilket innebär att denne 

ansvarar för det levererade avfallet till avfallsanläggningen. Detta betyder att avfallslämnaren är ansvarig för de 

konsekvenser som kan uppstå inne på avfallsanläggningen på grund av att felaktig uppgift lämnats för 

avfallsklassningen. Se vidare i de Allmänna villkoren. För avfall som inte följer HMAB’s sorteringsanvisningar, eller 

är felaktigt deklarerat, debiteras ett pristillägg för hela leveransen enligt gällande prislista. Notera att hela eller delar 

av leveransen kan komma att klassas om och därmed tillfalla en annan avfallskategori och taxa. Avfall kan också 

komma att avvisas. 
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