
Hämtningsschema för avfall 2023
Detta gäller vid sophämtning
Från och med 2002 vägs brännbart och komposterbart avfall. Du betalar endast 
för det avfall som töms i bilen, eftersom kärlen vägs både före och efter töm-
ningen. Sorterar du ut dina förpackningar betalar du alltså mindre för ditt avfall 
och vi sparar på miljön. Hämtning var 14:e dag gäller för brännbart och kom-
posterbart avfall. Har du frågor som rör avfallshanteringen är du välkommen att 
ringa till Kalix kommun på 0923-65 000.

• Matavfall/komposterbart: Allt matavfall ska läggas i påse för komposter-
bart avfall (biobag) och läggas i det bruna kärlet. Kommunen delar ut 180 
påsar till varje hushåll, så påsarna ska räcka hela året. Om du ändå skulle 
behöva extra påsar fi nns det att hämta hos BDX samt vid Töre servicecenter 
(OKQ8). För boende i lägenhet tillhandahålls kompostpåsar av hyresvärden. 
Det är viktigt att matavfallet läggs i de utdelade avfallspåsarna för att behand-
lingen av matavfallet ska kunna ske på ett problemfritt sätt. 
Tips för att undvika att sopor fryser fast i det bruna avfallskärlet – lägg en 
tidning i botten, rör på påsarna som redan fi nns i kärlet när du lägger dit nya 
påsar. Om du har möjlighet, låt påsarna frysa till lite innan du lägger dem i 
kärlet.

• Restavfall (före detta brännbart avfall): Förpackas i plastkasse eller lik-
nande och läggs i det gröna kärlet. Knyt igen påsen ordentligt!

• Felsorterat avfall och överfyllda kärl: Felsorterat avfall och/eller överfyllda 
kärl debiteras med extra kostnad. Inspektioner genomförs.

• Grov- (byggavfall, möbler) och restavfall (porslin, husgeråd): Häm-
tas under veckorna 3-4, 16-17, 27-28 och 40-41. Avfallet ska vara utsorterat 
brännbart och icke brännbart enligt källsorteringsguiden. Ställ ut det vid infar-
ten till fastigheten på söndag kväll före den veckan ordinarie hämtning sker. 
Vid varje hämtningstillfälle får fyra kollin med maxvikt 25 kilo per kolli lämnas. 
Avfallet märks med grovavfall eller restavfall. Om tyngre/större grovavfall 
lämnas ska BDX meddelas senast veckan före avhämtningsveckan, på telefon 
0923-668 00. 
OBS! Trädgårdsavfall räknas inte som grovavfall!

HämtningsdagarKontakt
Har du frågor om din hämtningsrutt kan du 
kontakta BDX på telefon 0923-66800. 

Har du frågor om ditt abonnemang eller faktura-
frågor, kontakta kundservice.va-re@kalix.se

Mer information fi nns på kalix.se/avfall

Helgdagar
2022
Ordinarie hämtning måndag 26/12 – ställs ut 26/12

2023
Ordinarie hämtning fredag 6/1 – ställs ut 8/1

Ordinarie hämtning fredag 7/4 – ställs ut 3/4

Ordinarie hämtning måndag 10/4 – ställs ut 10/4

Ordinarie hämtning måndag 1/5 – ställs ut 1/5

Ordinarie hämtning torsdag 18/5 – ställs ut 15/5

Ordinarie hämtning tisdag 6/6 – ställs ut 4/6

Ordinarie hämtning fredag 23/6 – ställs ut 25/6

• Kyl och frys: Kyl och frys hämtas under samma veckor som grovavfallet. Be-
hov av hämtning ska meddelas till BDX på telefon 0923-668 00 senast veckan 
före avhämtningsvecka. 
OBS! Hämtning gäller endast kyl och frys. Hemelektronik (TV, datorer, tvätt-
maskiner, spisar, med mera) hämtas efter beställning hos BDX och mot betal-
ning alternativt lämnas vid ÅVC. 

Detta gäller för avfallskärlen
OBS! Sätt ut kärlen kvällen före avhämtningsdagen och låt kärlen stå kvar tills 
de tömts. Tömning av kärlen sker senast 3 dagar efter utställningsdagen. Ordi-
narie tömning av kärlen kan ske annan tid på dygnet än vad som normalt sker.

Kärlen ska placeras cirka en meter från trottoar- eller vägkanten och med cirka 
40–50 centimeters mellanrum. Placera kärlen på anvisad plats. Ställ aldrig kär-
len uppe på plogkanten, inte högre än trottoarkanten. Kärlen ska ställas med 
lock-öppningen mot gatan och locket ska vara helt stängt vid tömningstillfället.

Jämn vecka (2, 4, 6, 8 o.s.v.)

Rolfs, Innanbäcken, Holmträsk, Bju-
misträsk, Kvarnudden, Björkfors, 
Hällfors, Stormyrsten, Granån, Moån, 
Manskeden, Korpikå, Hömyrfors, Sänk-
myran, Kälsjärv, Storsien, Orrträsk, 
Klinten, Myrbergsträsk, Vitvattnet, 
Grubbnäsudden, Bodträsk, Lomben, Lilla 
Lappträsk, Sockenträsk och Storträsk.

Långfors, Grundfors, Tjäruträsk, Väst-
anfors, Bjumisträsk, Törböle, Långvi-
ken, Kosjärv, Långsel, Holmsel, Småsel, 
Veniksel, Näsbyn (se karta) samt extra 
tömning hyreshus i Töre och Gammel-
gården.

Båtskärsnäs, Sandviken, Lappbäcken, 
Lantjärv, Sangis och Vånafjärden.

Kalix Stenbäcken (se karta), mellandelen 
2 Kalix (se karta) samt extra tömning 
hyreshus mellandelen 1 Kalix (se karta) 
och Kamomillstigen.

Karlsborg, Bredviken, Risön och Dalsä-
tervägen.

Udda veckor (1, 3, 5, 7 o.s.v.)

Töre, Ökvattnet, Sören och Siknäs

Stora Lappträsk, Övermorjärv, Västanäs, 
Lilla Edet, Ytterträsk, Räktfors, Gran-
träsk, Ö. Flakaträsk, Trångån, Orränget, 
Mjölafors, Kälvfors, Grannäs, Gammel-
gården, Morjärv, Gungsträskvägen, Fors-
byn, Kamlunge, Marieberg, Sklörbacken, 
V. Flakaträsk, Forsbybodarna samt extra 
tömning hyreshus i Näsbyn.

Vallen, Sandviken, Grytnäs, Nyborg och 
Ytterbyn.

Djuptjärn, mellandelen 1 Kalix (se karta) 
samt extra tömning hyreshus mellande-
len 2 Kalix (se karta).

Rian, Börjelsbyn, Bondersbyn, Små-
kvarn, Månsbyn, Stråkanäs, Pålänge, 
Ryssbält, Storön, Östanfjärden.

Dag

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Vänd för sorteringsguide och 
avfallsanläggningens öppettider



Sorteringsguide – så sorterar du ditt avfall

Öppettider vid Kalix avfalls-
anläggning/ÅVC:
Ordinarie öppettider
Måndag: 7.00−20.00
Tisdag−fredag: 7.00−15.00

Lunchstängt varje dag klockan 10.30−11.00

Extraöppet under perioden maj−oktober
Torsdag: 7.00−20.00
Sista lördagen i varje månad: 10.00−14.00

Avvikande öppettider
Stängt: Alla röda dagar samt julafton, nyårsafton och midsommarafton 

Dag före röd dag eller helgdag stänger avfallsdeponin 13.00

Det kan förekomma enstaka avvikelser i öpettiderna utöver de som anges 
ovan. Detta meddelas då via Kalix kommuns webbplats, www.kalix.se, samt 
kommunens Facebooksida @kalixkommun.

Välkommen till Kalix avfallsanläggning!
Vitvattenvägen 116, 952 41 Kalix
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r Affi scher, broschyrer, dagstidningar, kataloger, kopieringspapper, reklam-

blad, ritpapper, skrivpapper, telefonkataloger, tidningar och dylikt lämnas 
på återvinningsstationer.

Tidningar och returpapper återvinns och blir till nya.
pappersprodukter.
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ar Banankartong, fl ingpaket, fl yttlåda, grillkolspåse, juicepaket, mjölkpaket, 
mjölpåse, omslagspapper, pizzakartong, tetra, toarullar, tvättmedelspaket, 
wellpapp, äggkartonger, papperspåsar med mera lämnas på återvin-
ningsstationer.

Förpackningarna återvinns till nya förpackningar eller byggmaterial.
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Bubbelplast, frigolit, frigolittråg, plastdunkar, plastfl askor, plastfolie, plast-
påsar, skumplast och tandkrämstuber lämnas på återvinningsstationer.

Plastförpackningar återvinns till bland annat lastpallar, plastpåsar, blomk-
rukor och kläder.

Aluminiumfolie, kapsyler, kaviartuber, konservburkar, metallock och
mjukosttuber lämnas på återvinningsstationer.

Metallförpackningar återvinns och blir nya metallprodukter.

Glasfl askor och glasburkar sorteras i färgat och ofärgat glas lämnas på 
återvinningsstationer.

Glasförpackningar återvinns och blir nya glasprodukter 
eller isoleringsmaterial.

Bröd, fi sk, kött, frukt- och grönsaksrester, ägg, kakor, pasta, ris, 
skaldjur, kaffesump & fi lter, ägg och mycket mer. 

Använd endast särskilda påsar för matavfall och kasta i brunt sop-
kärl. I Kalix delas det ut 180 kompostpåsar per hushåll och år. För 
dig som bor i lägenhet tillhandahålls kompostpåsar av värd/ägare.  

Re
st

av
fa

ll Bindor, blöjor, cd-skivor, cigarettfi mpar, disktrasor, hushållspapper, 
kuvert leksaker (utan batterier), näsdukar, plastbestick, rakhyvlar, 
skor, skärbrädor, snus, tandborstar, tops, tvättlappar, tyg med mera 
kastas i grönt sopkärl.
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l Fönster, möbler, madrasser, metallskrot, presenningar, skrymmande 

brännbara sopor etc. lämnas på återvinningscentralen där du sorterar ditt 
grovavfall på plats i avsedd fraktion/behållare. 
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l Nagellack, bekämpningsmedel, färg, hushållskemikalier, lösningsmedel, 
olja, oljefi lter, sprayfl askor etc. lämnas på återvinningscentralen i täta och 
märkta förpackningar. 
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Småbatterier, uppladdningsbara batterier etc. lämnas på återvinningscen-
tralen. Boende i lägenhet kan lämna sina batterier i särskild behållare 
i soprummet om fastighetsägaren tillhandahåller sådan. De fl esta matvaru-
affärer har också batteriholkar där du kan lämna batterier. 

Datorer, glödlampor & lysrör, hushållsmaskiner, tv & radio, vitvaror etc. 
Lämnas på återvinningscentralen. Boende i lägenhet kan lämna 
sina elektronik och lampor i särskild behållare i soprummet om 
fastighetsägaren tillhandahåller sådan. 

Gräs, grenar, julgranar, löv, ris med mera lämnas på återvinningscentralen. 
Trädgårdsavfall kan lämnas året runt. 

Överblivna läkemedel lämnas i genomskinlig påse till apoteket. Kanyler 
lämnas i behållare på avfallsanläggningen, kontakta personalen.

Re
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ll Dricksglas, glasprydnader, keramik, lerkrukor, porslin, proppar, speglar, 
säkringar med mera.

För dig i villa: Restavfall lämnas på en återvinningscentral.
För boende i lägenhet: Restavfall lämnas i särskilda kärl om din fas-
tighetsägare har sådana. I annat fall på återvinningscentral. 

Personalutrymme

Lämna avfall i genomskinliga säckar
Från och med den 1 januari 2022 gäller genomskinliga 
säckar för avfall som lämnas på Kalix avfallsanläggning. 

Sorteringsguide – så sorterar du ditt avfall

Öppettider vid Kalix avfalls-
anläggning/ÅVC:
 

Ordinarie öppettider
Måndag: 7.00−20.00
Tisdag−fredag: 7.00−15.00

Lunchstängt varje dag klockan 10.30−11.00

Extraöppet under perioden maj−oktober
Torsdag: 7.00−20.00
Sista lördagen i varje månad: 10.00−14.00

Avvikande öppettider
Stängt: Alla röda dagar samt julafton, nyårsafton och midsommarafton 

Dag före röd dag eller helgdag stänger avfallsdeponin 13.00

Det kan förekomma enstaka avvikelser i öpettiderna utöver de som anges 
ovan. Detta meddelas då via Kalix kommuns webbplats, www.kalix.se, samt 
kommunens Facebooksida @kalixkommun.

Välkommen till Kalix avfallsanläggning!
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Bubbelplast, frigolit, frigolittråg, plastdunkar, plastflaskor, plastfolie, plast-
påsar, skumplast och tandkrämstuber lämnas på återvinningsstationer.

Plastförpackningar återvinns till bland annat lastpallar, plastpåsar, blomk-
rukor och kläder.

Aluminiumfolie, kapsyler, kaviartuber, konservburkar, metallock och
mjukosttuber lämnas på återvinningsstationer.

Metallförpackningar återvinns och blir nya metallprodukter.

Glasflaskor och glasburkar sorteras i färgat och ofärgat glas lämnas på 
återvinningsstationer.

Glasförpackningar återvinns och blir nya glasprodukter  
eller isoleringsmaterial.

Bröd, fisk, kött, frukt- och grönsaksrester, ägg, kakor, pasta, ris, 
skaldjur, kaffesump & filter, ägg och mycket mer. 

Använd endast särskilda påsar för matavfall och kasta i brunt sop-
kärl. I Kalix delas det ut 180 kompostpåsar per hushåll och år. För 
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Småbatterier, uppladdningsbara batterier etc. lämnas på återvinningscen-
tralen. Boende i lägenhet kan lämna sina batterier i särskild behållare 
i soprummet om fastighetsägaren tillhandahåller sådan. De flesta matvaru-
affärer har också batteriholkar där du kan lämna batterier. 

Datorer, glödlampor & lysrör, hushållsmaskiner, tv & radio, vitvaror etc. 
Lämnas på återvinningscentralen. Boende i lägenhet kan lämna 
sina elektronik och lampor i särskild behållare i soprummet om 
fastighetsägaren tillhandahåller sådan. 

Gräs, grenar, julgranar, löv, ris med mera lämnas på återvinningscentralen. 
Trädgårdsavfall kan lämnas året runt. 

Överblivna läkemedel lämnas i genomskinlig påse till apoteket. Kanyler 
lämnas i behållare på avfallsanläggningen, kontakta personalen.
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ll Dricksglas, glasprydnader, keramik, lerkrukor, porslin, proppar, speglar, 
säkringar med mera.

För dig i villa: Restavfall lämnas på en återvinningscentral.
För boende i lägenhet: Restavfall lämnas i särskilda kärl om din fas-
tighetsägare har sådana. I annat fall på återvinningscentral. 

Personalutrymme

Lämna avfall i genomskinliga säckar
Från och med den 1 januari 2022 gäller genomskinliga 
säckar för avfall som lämnas på Kalix avfallsanläggning. 


