
Renhållning 
– klimatsmart för dig 
och hela Härnösand
Sortering och återvinning av avfall kan beskrivas som en 
växande folkrörelse som gynnar miljön och samhället. 
Du lämnar ditt sorterade avfall på Miljöcentralen i Härnö-
sand och på Älands avfallsanläggning. Förpackningar kan du 
också lämna på någon av våra många återvinningsstationer. 
Vi ser sedan till att så mycket som möjligt återvinns och så 
lite som möjligt deponeras. 
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Vi tar hand om 
förorenad jord i 
samarbete med SAKAB
Vid den nya anläggningen vid 
Älands avfallsanläggning tas 
förorenade jordar omhand och 
farliga ämnen bryts ned. 
Behandlingsanläggningen är 
specialbyggd för ändamålet och 
dimensionerad för hela regionens 
behov. 
Anläggningen är den enda av sitt 
slag i Västernorrland och behand-
lingen är främst mikrobiologisk 
där särskilda bakteriekulturer 
bryter ner de farliga ämnena. 
Efter behandlingen kan jordarna 
återanvändas för sluttäckning av 
deponin, vilket blir ekonomiskt 
fördelaktigt samtidigt som vi sparar 
på naturens resurser. Har du föro-
renad jord börja med att ta kontakt 
med SAKABs Marina Andersson, 
070-375 88 11.
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2010 – 4:e året i rad 
utan prishöjningar
Miljöcentralen
Miljöcentralen på Jaktstigen är en bemannad 
återvinningscentral för grovsopor, förpackningar, 
vitvaror samt farligt avfall. Här kan alla hushåll 
i Härnösand lämna det mesta av sitt avfall utan 
kostnad, förutsatt att det är sorterat. Dock ej 
bygg-,  rivning- och trädgårdsavfall.

Öppettider - vardagar mellan klockan 07.00 
och 16.00. Första helgfria lördagen varje månad 
klockan 11.00 till 14.00.

Älands avfallsanläggning
På Älands avfallsanläggning kan du lämna grov-
avfall, bygg- och trädgårdsavfall, förpackningar 
och farligt avfall såsom färg, olja, lysrör, vitvaror, 
elapparater. För hushåll i Härnösand kostar det 
inget att lämna sorterat avfall (undantag bygg-
avfall, asbest). Företag betalar beroende på vad 
och hur mycket som lämnas. Insamlat material 
transporteras sedan vidare för materialåtervinning 
eller energiåtervinning. 

Öppet vardagar mellan klockan 07.00 och 16.00.
För hushåll dessutom 1:a och 3:e helgfria tisda-
gen varje månad klockan 16.00 till 19.00.

Återvinn i Härnösand. I Härnösands kommun finns 22 återvinnings-
stationer där du kan du lämna förpackningar av plast, metall, glas, papper, 
tidningar och små batterier. Se www.hemab.se för att se var din närmaste 
återvinningsstation finns.

Bli svensk mästare!
Testa dina sopkunskaper 
och tävla på Avfall Sveriges 
kampanjsida: 
www.avfallsverigekampanj.se

sopkampanj varje 
vår och höst
Håll utkik på www.hemab.se 
efter information inför dessa 
tillfällen.

Långsiktigt ska Härnösand 
ha länets lägsta priser! 
Det ger en tydlig inriktning 
som stödjer vår vision. 
Vi anger inte när vi skall nå 
dit men målet anger rikt-
ningen och vi följer upp att vi 
närmar oss förstaplatsen.

Mer information:
sakab.se
ftiab.se
sopor.nu
glasatervinning.se


