
MATAVFALLMATAVFALL
• Matrester, tillagade eller  

råa, av kött, fisk, grönsaker, 
frukt, ägg, mjölk, mjöl,  
ris och pasta

• Kött- och fiskben, fiskrens  
samt räk-och kräftskal

• Frukt- och grönsaksskal

• Bröd, kex, kakor, bullar,  
godis och choklad

• Kaffefilter och kaffesump
• Tepåsar och tesump 
• Snittblommor och  

grönsaksblast
• Hushållspapper och  

servetter

Det här räknas inte som matavfall :  
Plastpåsar/biobaserade påsar får ej användas till matavfallet.
Vik ihop papperspåsen ordentligt innan du lägger den i kärlet.
Lägg en bit äggkartong i botten så håller sig påsen torrare.
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RESTAVFALLRESTAVFALL
• Dammsugarpåsar
• Blöjor, bindor, tvättlappar
• Tops, bomullstussar, plåster, 

gasbinda
• Krukväxter, blomjord
• Tusch- och kulspetspennor
• Tejp, ballonger, korkar
• Tyg- och garnspill
• Disktrasor/-borstar, svinto
• Kuvert
• Hundbajspåsar

Det här räknas inte som restavfall:  
Farligt avfall, elavfall eller grovavfall – det lämnas på Återbruket. 
Förpackningar sorteras på en återvinningsstation eller på  
Återbruket. Matavfall lägger du i det bruna kärlet.

• Kassett- och videoband, 
CD-skivor

• Fimpar, tobak och snus
• Aska från grillkol
• Kattsand
• Ljusstumpar
• Säkringar
• Tandborste, hårborste
• Post-it-lappar
• Tuggummi
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METALL- METALL- 
FÖRPACKNINGARFÖRPACKNINGAR

Det här räknas inte som metallförpackningar:  
Metalliknande påsar till exempel chipspåsar lämnas i behållaren 
för plastförpackningar. Elektronik, vvs-detaljer, kastruller och andra 
metallföremål som inte är förpackningar lämnas till Återbruket.

• Konservburkar av plåt  
och aluminium 

• Aluminiumformar
• Aluminiumfolie 
• Metalltuber 

• Kapsyler 
• Lock och skruvkork i metall 
• Tomma läkemedelskartor 

av aluminium
• Burkar som inte har pant
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PLAST- PLAST- 
FÖRPACKNINGARFÖRPACKNINGAR
• Burkar, dunkar, flaskor, lock, 

kork och småhinkar i plast 
• Schampoo- och  

balsamflaskor
• Ketchup- och saftflaskor
• Plastpåsar och refillpaket 
• Frigolit 

• Plasttuber och  
plasttråg

• Plastfolie och -film
• Tomma läkemedelskartor  

i plast
• Innerpåsar i müsli-  

och flingpaket

Tänk på att: En del plastförpackningar har ett aluminiumhölje på insidan, 
till exempel chipspåsar. Prova att knyckla ihop för packningen. Om den 
vecklar ut sig lägger du den i plastförpackningar, stannar den kvar som 
en boll lägger du den i behållaren för metallförpackningar. 

Foto: Per Groth
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FARLIGT AVFALLFARLIGT AVFALL
• Batterier och bilbatterier
• Bekämpningsmedel
• Färg- lim- och lackrester
• Fernissa, spackel, fogmassa
• Ljuskällor
• Sprayburkar
• Tändvätska

• Spillolja och oljefilter
• Rengöringsmedel
• Kemikalier
• Aceton och Tipp-ex
• Nagellack och parfym
• Tryckimpregnerat trä
• Kyl- och frysskåp

 Obs! Allt farligt avfall ska lämnas till Återbruket.
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PAPPERS- PAPPERS- 
FÖRPACKNINGARFÖRPACKNINGAR

Det här räknas inte som pappersförpackningar:  
Kuvert och post it-lappar sorteras som restavfall. Dags- och veckotidningar, 
broschyrer, reklamblad och skriv-/ritpapper läggs i behållaren för tidningar. 
Stora kartonger lämnas till Återbruket.

• Förpackningar för juice, mjölk, 
havredryck, yoghurt med mera

• Pasta- och flingpaket
• Mjöl- och sockerpåsar
• Äggkartonger 
• Toarullar 

TIPS! Vik ihop och platta till så ryms det mer i behållaren.

• Tvättmedelspaket
• Papperskassar 
• Omslagspapper 
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WELLPAPPWELLPAPP
• Större kartonger
• Wellpapplådor 
• Flyttkartonger 

• Papprör
• Rullwellpapp 
• Fruktlådor

Tänk på att: 
Wellpapp känns igen genom att det har ett vågigt mittenskikt.

TIPS! Vik ihop förpackningen så ryms det mer i behållaren.
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Tänk på att: Kuvert och post it-lappar sorteras som restavfall.  
Dags- och veckotidningar, broschyrer, reklamblad och skriv-/ritpapper 
läggs i behållaren för tidningar. Wellpapp känns igen genom att det  
har ett vågigt mittenskikt. Stora kartonger lämnas till Återbruket.

TIPS! Vik ihop förpackningen så ryms det mer i behållaren.

• Större kartonger
• Wellpapplådor 
• Flyttkartonger 
• Papprör
• Rullwellpapp 
• Fruktlådor
• Toarullar

• Förpackningar  
för juice, mjölk, 
havredryck,  
yoghurt m.m.

• Pasta-/flingpaket

• Mjöl-/sockerpåsar
• Äggkartonger 
• Tvättmedelspaket
• Papperskassar 
• Omslagspapper

WELLPAPP/WELLPAPP/
PAPPERS- PAPPERS- 
FÖRPACKNINGARFÖRPACKNINGAR
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TIDNINGARTIDNINGAR
• Dags- och veckotidningar
• Pocketböcker
• Magasin

• Reklamblad 
• Broschyrer 
• Kontors- och skrivpapper 

Det här räknas inte som tidningar:  
Kuvert och post-it lappar, det läggs i Restavfall.
Vadderade kuvert, det läggs bland Pappersförpackningar. 
Lägg tidningarna löst i behållaren utan kasse. 
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KONTORSPAPPERKONTORSPAPPER
• Kontorspapper
• Pappersspill
• Broschyrer

• Kataloger
• Tidningar

Det här räknas inte som kontorspapper:  
Kuvert och post-it lappar, det läggs i Restavfall.
Vadderade kuvert, det läggs I Pappersförpackningar. 
Lägg tidningarna löst i behållaren utan kasse. 

Foto: Per Groth
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FÄRGADE GLAS- FÄRGADE GLAS- 
FÖRPACKNINGARFÖRPACKNINGAR

Obs! Ej dricksglas, skålar, vaser, spegel- och fönsterglas.
Förpackningar som innehåller farligt avfall som olja och färger 
lämnas till Återbruket. Keramik, porslin, spegelglas, kristall och 
dricksglas lämnas till Återbruket.

• Färgade glasflaskor
• Färgade glasburkar
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OFÄRGADE GLAS- OFÄRGADE GLAS- 
FÖRPACKNINGARFÖRPACKNINGAR

Obs! Ej dricksglas, skålar, vaser, spegel- och fönsterglas.
Förpackningar som innehåller farligt avfall som olja och färger 
lämnas till Återbruket. Keramik, porslin, spegelglas, kristall och 
dricksglas lämnas till Återbruket.

• Ofärgade glasflaskor
• Ofärgade glasburkar
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LJUSKÄLLORLJUSKÄLLOR

Obs! Längre lysrör läggs i behållaren för Lysrör 
De sorteras separat på Återbruket. 

Här lämnar du glödlampor, lågenergilampor 
och lysrör kortare än 60 cm.
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BATTERIERBATTERIER
Här lämnar du småbatterier av olika slag.

Obs! Ej lithiumjonbatterier  
De ska sorteras separat på Återbruket. 
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Obs! Lågenergilampor och lysrör sorteras för sig. 
De sorteras separat på Återbruket. 

Här lämnar du glödlampor i olika former.

GLÖDLAMPORGLÖDLAMPOR
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Obs! Glödlampor och lysrör sorteras för sig.

Här lämnar du enbart lågenergilampor.

LÅGENERGI- LÅGENERGI- 
LAMPORLAMPOR
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EL-AVFALLEL-AVFALL
• Kaffebryggare, vattenkokare 

och microvågsugnar
• Audio- och videoutrustning
• Telefoner och batterier
• Datorer och skrivare
• Småapparater och klockor
• Spisar, tvättmaskiner och 

diskmaskiner
• Symaskiner 
• Kretskort
• Ljusslingor

• Elkablar och elmotorer
• Styr- och reglerutrustning
• Kyl- och frysskåp, spisar och 

diskmaskiner
• Eltandborstar och leksaker 

med inbyggda batterier
• Andra apparater som 

innehåller kretskort och drivs 
med batteri eller sladd

⚠ Observera att allt el-avfall ska 
lämnas till Återbruket.


