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Renova tar emot jord och schaktmassor med 
frön och rötter från invasiva arter på Tagene 
inertdeponi. Här finns en specialutformad tipplats 
där de grobara växtdelarna kan deponeras utan 
risk för spridning. 

INNAN ANKOMST TILL DEPONIN
Innan mottagning behöver en grundläggande karaktäri-
sering för avfall till deponi göras. Här specificeras vilken 
eller vilka invasiva arter som massorna innehåller. För att 
visa att massorna klarar kraven för att läggas på deponin 
behöver förekomsten av andra föroreningar analyseras. 

Mottagningskriterier för inert avfall och formulär för 
grundläggande karaktärisering finns på renova.se/avfall 
till deponi 

FÖRAVISERA DIN ANKOMST
Senast en dag innan behöver ankomsten föraviseras till 
Tagene på telefonnummer 031-61 80 57. 

MOTTAGNING PÅ DEPONIN
För att undvika att frön och rotdelar sprids under 
transporten och även på anläggningen ska massorna 
transporteras i täckta containrar eller flak. Massorna kan 
också vara inpackade i en fiberduk eller motsvarande. 
Vid ankomst till deponin dirigeras chauffören till en 
specialutformad tipplats. 

Tippning sker över kant på anvisad plats. Massor i 
trailers kan inte tas emot. Väderförhållanden och om 
massorna dammar kan påverka möjligheten till en säker 
tippning. Efter tippning ska chauffören rengöra fordon 
och tipplats för att säkerställa att inga invasiva växtdelar 
följer med ut från anläggningen.

ATT TÄNKA PÅ VID SCHAKTNING OCH TRANSPORT 
Grävning och flytt av jord- och schaktmassor kan vara en 
källa till spridning av invasiva växter. Frön, rötter och andra 
växtdelar kan spridas med flak, däck, skosulor och redskap.

Att rengöra material och fordon som lämnar platsen 
är därför viktigt, liksom att kontrollera vart avrin-
ningsvattnet från rengöringen tar vägen för att undvika 
spridning. Under transport ska containrar och flak ska 
vara täckta för att förhindra att frön eller rötter blåser av 
och sprider sig. 

”GRÖNA” VÄXTDELAR SKA HANTERAS SEPARAT 

Det är inte tillåtet att deponera organiskt avfall. Tänk 
därför på att invasiva växtdelar ovan jord (blad, stjälkar, 
blommor) behöver hanteras separat från jordmassor. 
Renova kan ta emot dessa för destruktion genom för-
bränning. Växtdelarna ska då vara packade i plastsäckar 
eller motsvarande och sedan läggas i separat behållare. 

Kontakta Renovas kundservice 031-61 85 30 för 
information och beställning av hämtning.

VAD SOM MENAS MED INVASIVA FRÄMMANDE ARTER? 
Invasiva främmande arter är sådana arter som inte finns 
naturligt i Sverige och som sprider sig ohämmat. De kan 
ha negativ påverkan på den biologiska mångfalden men 
också ge upphov till skador på egendom. 

Idag är ett antal växtarter listade av EU-förordningen 
om invasiva arter. Det är förbjudet att hantera dem så 
att de sprids i naturen. Det finns även andra främmande 
arter än  EU-förordningens som är invasiva i Sverige. 
Naturvårdsverket rekommenderar att avfallet från dessa 
hanteras på samma sätt.

Exempel på arter som Renova hanterar som 
invasiva främmande arter är:

FRÅN INVASIVA VÄXTER

LÄMNA JORD MED FRÖN OCH RÖTTER

TAGENE DEPONI
Adress Karlsbogårdsgatan 30, Hisings Kärra
Telefon 031-61 80 57 
Öppettider Måndag - Fredag 07:00-16:00

• Jätteloka

• Jättebalsamin

• Blomsterlupin

• Vresros

• Kanadensiskt 
gullris

• Snöbär

• Parkslide
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