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Tack för att
du sorterar!

Allt vi använder blir en dag avfall. Genom att återanvända och återvinna, det 
vill säga låta materialen stanna kvar i kretsloppet så länge som möjligt, kan vi 
spara på jordens resurser. Avfall på fel plats kostar både miljö och pengar. Vi 
kan alla hjälpas åt att värna och vara rädd om vår natur genom att sortera vårt 
avfall rätt. Ingen kan göra allt men alla kan göra något, det du gör har bety-
delse!

Var sopa på rätt plats
Farligt avfall, elektronik, glas, metall och porslin är exempel på avfall som inte 
hör hemma i värmeverket där vårt brännbara avfall slutligen hamnar. Detta 
avfall brinner inte utan slaggar igen ugnarna, försämrar förbränningen och 
kommer ut som restprodukter i form av aska och slagg, i vilket det finns höga 
halter skadliga ämnen som till exempel tungmetaller. 

Genom att redan hemma i våra kök källsortera ut våra förpackningar och 
tidningar för återvinning skapar vi en resurs istället för ett avfall. En resurs som 
används till ny produktion och därigenom sparar stora mängder material och 
energi. Lästa tidningar blir nya tidningar, en gammal glasburk blir en glas-
flaska och kapsylen kan förvandlas till en mutter. Tekniska Verken i Kiruna AB 
är underentreprenör till Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) samt IL 
Recycling.
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Brännbart avfall  Kärl vid fastigheten

Medicinrester  Apoteket

Farligt avfall   Återvinningscentral

Elektronik   Återvinningscentral

Grovavfall   Återvinningscentral

Trädgårdsavfall  Återvinningscentral

Deponiavfall  Återvinningscentral

Latrin    Återvinningscentral

Förpackningar  Återvinningsstation

→
→
→
→
→
→
→

Hur ska ditt
avfall sorteras?
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Vad är vad?
Brännbart avfall (hushållsavfall)
Din soppåse med brännbart hushållsavfall som till exempel mat-
rester, blöjor, kuvert med mera lägger du i kärlet för hushållsav-
fall utanför ditt hem. Detta hämtas av oss och körs till värmever-
ket för förbränning. Ditt hushållsavfall omvandlas till fjärrvärme 
och el.

Komposterbart
I Kiruna kommun har vi ingen kommunal komposteringsanlägg-
ning. Allt komposterbart avfall som matrester och smutsigt 
hushållspapper ska läggas bland ditt brännbara hushållsavfall. 
Om du vill hemkompostera ska du anmäla detta till kommunens 
Miljökontor.

Medicinrester
Gamla mediciner, medicinrester, kanyler med mera lämnas till 
ditt närmaste Apotek. Mediciner som spolas ned i avloppet kan 
spridas till vatten och mark och orsaka stora miljöproblem.

Farligt avfall
Ditt farliga avfall som lågenergilampor, parfym, kemikalier, färg, 
bilbatterier och olja ska lämnas på återvinningscentralen.

Elektronik (farligt avfall)
Elektronik är allt som har sladd eller batteri, till exempel
hushållsapprater, datorer, mobiltelefoner, tv och dammsugare. 
Ditt el-avfall ska du lämna till återvinningscentralen.  
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Grovavfall
Grovavfall är sådant som uppstår där hemma som tar så stor 
plats att du inte får ner det i soppåsen. Till exempel möbler, 
cyklar, pulkor, leksaker, skrymmande husgeråd, byggavfall med 
mera. Ditt grovavfall lämnar du till återvinningscentralen.

Trädgårdsavfall 
Till trädgårdsavfall räknas gräs, löv, kvistar och andra växtdelar 
som uppstår vid trädgårdsarbete. Detta ska lämnas till återvin-
ningscentralen.

Deponiavfall
Allt material går inte att materialåtervinna eller förbränna, till ex-
empel materialslag som inte brinner eller material som innehåller 
ämnen som inte kan/ska återvinnas eller förbrännas. Detta kallas 
för deponirest och placeras på deponi på återvinningscentralen.

Latrin
Latrin kan lämnas vid någon av våra återvinningscentraler. För 
att vi ska kunna ta emot latrin krävs att du använder ett godkänt 
latrinkärl som är tättslutande. Latrin får aldrig slängas i hushålls-
avfallet. Om du vill kompostera latrin ska du vända dig till kom-
munens Miljökontor.

Förpackningar
I Sverige har vi producentansvar, det vill säga att producenterna 
ansvarar för att förpackningarna samlas in och återvinns på ett 
miljöriktigt sätt. Dina tidningar och förpackningar av kartong, 
metall, plast och glas tillhör producentansvaret. Detta ska inte 
hamna i soporna utan lämnas på återvinningsstationen och 
återvinns. 
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Vad räknas till förpack-
ningar och tidningar?

Större förpackningar som inte får plats i hålet till stationerna lämnas till åter-
vinningscentralen (ÅVC).

Tänk förpackning!
Fråga dig om avfallet är en förpackning eller ej, då är chansen större att du 
sorterar rätt. Till exempel är en stekpanna av metall, men det är ingen förpack-
ning och ska istället lämnas till återvinningscentralen (ÅVC).

Hårda och mjuka plastförpackningar

Metallförpackningar

Pappersförpackningar

Färgade och ofärgade glasförpackningar
(inte glasskålar, dricksglas, fönster- och spegelglas)

Tidningar

Wellpapp

Papper (inte post-it-lappar, fönster- och klisterkuvert)

→
→
→
→
→
→
→
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1. Rengör
Skölj ur dina förpackningar om det behövs och låt dem torka. Förpackningarna har 
en lång väg till återvinningen och det är därför viktigt att det inte finns matrester 
och liknande som luktar illa och är ohygieniskt. Tips! Använd gammalt diskvatten 
eller vrid vattnet ur disktrasan. Mer vatten behövs inte. 

2. Separera
Består förpackningen av mer än ett material, försök skilja dessa åt. Exempelvis ska 
du skruva metallocket av glasburken. Om en förpackning består av flera material-
slag som inte kan separeras, ska den sorteras efter det viktmässigt dominerande 
materialet.

3. Vik ihop/platta till
Vik in vassa lock, platta till och vik ihop.

4. Återvinn
Återvinn förpackningarna efter material i respektive behållare vid återvinningssta-
tionen.

Läs mer om förpackningsmaterial på www.ftiab.se

Gör så här med dina
gamla förpackningar

Hårda och mjuka plastförpackningar

Metallförpackningar

Pappersförpackningar

Färgade och ofärgade glasförpackningar
(inte glasskålar, dricksglas, fönster- och spegelglas)

Tidningar

Wellpapp

Papper (inte post-it-lappar, fönster- och klisterkuvert)

9



Ahos park, Mäster Palmsgatan  Ullspiran, Bromsgatan
Centralskolan, Mangigatan  Folkets Hus, Vänortsgatan
Vid gamla ICA Signalen   Konsum Lappgatan
Konsum Dübengatan   OKQ8   
Vid gamla Lomboloskolan, Movägen  COOP
Tuolluvaara, Borgen   Jukkasjärvi, Konsum
Svappavaara, Konsum   Vittangi, Konsum
Övre Soppero    Karesuando

En privat entreprenör ansvarar på uppdrag av Förpacknings- och tidningsinsam-
lingen (FTI) för städning och snöröjning kring återvinningsstationerna. Tekniska 
Verken i Kiruna AB ansvarar alltså inte för behållarna och sköter inte heller tömning 
eller städning. Kontakta FTI om du har frågor eller synpunkter kring återvinnings-
stationerna, telefon 0200 - 88 03 11.

Återvinningsstationer

I Kiruna och byarna finns det 16 återvinningsstationer där du kan återvinna 
tidningar och förpackningar av glas, metall, plast och papper. 
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Batteri- och
glödlampsholkar

Batterier, lågenergilampor och glödlampor klassas som farligt avfall och är skadligt 
för vår miljö. Dessa får absolut inte slängas i hushållssoporna. Lämna dina glöd-
lampor, lågenergilampor och batterier i insamlingsholkarna eller på återvinnings-
centralen (ÅVC). Alla slags småbatterier ska lämnas i holkarna och till dessa räknas 
hushållsbatterier, knappcellsbatterier (i klockor, hörapparater m.m.), laddningsbara 
batterier och blybatterier (sådana som väger tre kilo eller mindre). Bilbatterier kan 
du lämna till återförsäljare eller till närmaste återvinningscentral. Apparater med 
inbyggda batterier samlas in som elektronikavfall.

Här hittar du batteri- och glödlampsholkarna:

Coop     Jukkasjärvi, Konsum  
ICA Kvantum    Svappavaara, Konsum
Konsum Dübengatan   Vittangi, Konsum
Konsum Trädgårdsgatan   Lannavaara, Konsum 
Konsum Lappgatan   Karesuando
Statoil Södra     
OKQ8 Konduktörsgatan

Endast batteriholkar:

Kupolen    Nedre Soppero
Elgiganten   Vittangi, OKQ8
Ö&B    Kuttainen, ICA
Statoil Norra
ICA Östlunds
Galaxen
Apoteket Hjärtat Meschplan
Apoteket Ripan Lasarettet
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Tidningar

TIDN
INGDi

n

I Sverige är vi storförbrukare av papper därför är det viktigt att tän-
ker på miljön. Lämna dina tidningar till återvinning så bidrar du till 
att mindre skog behöver avverkas. Det går åt cirka 10-14 normal-
stora träd för att tillverka ett ton papper, och fibrerna i pappret kan 
återvinnas 5-7 gånger. Tidningar och annat skickas till pappersbruk 
för att bli nya tidningar.
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Tidningar

l Broschyrer

l Dagstidningar

l Veckotidningar

l Serietidningar

l Kataloger

l Reklamblad

l Skrivpapper

l Magasin

Kuvert, post-it-lappar, vaxat eller plastat papper lämnas som brännbart avfall, 
alltså slängs i din soppåse. Omslags-, present- och julklappspapper ska läggas i 
behållaren för pappersförpackningar.

Lämna inte:
Papperspåsar eller plastpåsar i tidningsinsamlingen. Dessa lämnas i behållaren för 
pappersförpackningar respektive behållaren för plast.
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Färgat och ofärgat glas
Av återvunnet glas tillverkas glasflaskor, glasburkar, isolering med 
mera. Glas kan smältas ned och omformas flera gånger om och 
om igen, utan att kvaliteten försämras. På det sättet är glas perfekt 
för både återanvändning och återvinning. Glas brinner inte utan 
smälter bara vid höga temperaturer och glas som hamnar i soporna 
skapar stora problem i värmeverkets ugnar. Kom ihåg att skilja på 
färgat och ofärgat glas!
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l Glasflaskor

l Glasburkar

l  Andra glasförpackningar

Färgade och ofärgade glasförpackningar sorteras och lämnas separat. Ta bort kap-
syler, lock och korkar, sortera efter materialslag. Flaskor med pant lämnas till butik.

Lämna inte: 
Glödlampor, lysrör, porslin och keramik. Dricksglas, glasvaser, glasfigurer, fönster-
glas och spegelglas är inga förpackningar och lämnas till återvinningscentralen 
som deponiavfall. 
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Plastförpackningar
Plast tillverkas av olja, en ändlig resurs som en dag kommer att ta 
slut då nyproduktionen går väldigt långsamt. Mjuka plastförpack-
ningar som återvinns blir till nya sopsäckar, bärkassar, soppåsar och 
kabelskydd. Hårda plastförpackningar som återvinns blir till blom-
krukor, rör, förpackningar, bildetaljer, soptunnor, möbeldetaljer, 
lastpallar, parksoffor, plastbackar, bullerplank längs våra vägar med 
mera. Det kan ta mellan 20 - 30 år innan en hård plastförpackning 
bryts ned om den får ligga i naturen.
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l Plastflaskor

l Plastburkar

l Schampoflaskor

l Tandkrämstuber

l Andra plastförpackningar

l Plastpåsar

l Plastfolie

l Frigolit

l Plastkorkar

Större förpackningar som inte får plats i hålet till stationerna lämnas till åter-
vinningscentralen (ÅVC).

Ta bort kapsyler, korkar och lock. Sortera dessa efter den typ av återvinningsmate-
rial de tillhör. Flaskor med pant lämnas till butik.

Lämna inte:
Plastleksaker, plastmöbler, tvättkorgar och andra produkter
som inte är en förpackning ska lämnas på
återvinningscentralen.

Diskborstar, plastmappar och plastmuggar ska
läggas bland de vanliga hushållssoporna
(i din soppåse).

Sopsäckar, avfallspåsar och hundbajspåsar är
inga förpackningar.
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Metallförpackningar
Metall kan återvinnas hur många gånger som helst utan att kva-
liteten försämras. Metallskrot sänds iväg för materialåtervinning, 
där det mals och en magnet separerar järn och aluminium. Stål blir 
bland annat nya förpackningar, armeringsjärn och motordelar och 
aluminium blir till exempel till nya förpackningar och produkter i 
bil- och byggindustrin. All utvinning av metaller är miljöbelastande 
och kräver stora mängder energi. Metall brinner inte utan kan bara 
smälta och metall som hamnar i soporna skapar stora problem i 
värmeverkets ugnar.
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l Konservburkar

l Sprayflaskor (tomma)

l Tuber

l Aluminiumfolie och formar

l Kapsyler och lock

l Värmeljushållare

l Färg- och limburkar (tomma)

Större förpackningar som inte får plats i hålet till stationerna lämnas till åter-
vinningscentralen (ÅVC).

Ta bort kapsyler, korkar och lock. Sortera dessa efter den typ av återvinningsmate-
rial de tillhör. Burkar med pant lämnas till butik.

Lämna inte:
Metallskrot. Det ska lämnas till återvinningscentralen. OBS! Färgburkar måste vara 
tomma och torra. Om de innehåller färgrester ska de lämnas in som farligt avfall 
på närmaste återvinningscentral.
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Pappersförpackningar
När vi återvinner papper sparar vi skog och energi. Insamlade pap-
persförpackningar blir bland annat kartonger, ytskikt till gipsskivor 
med mera. I pappersbruket mals och tvättas pappersförpackningar 
för att avlägsna plast och folieskikt, för att därefter bli nya förpack-
ningar.
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l Pappkartong t.ex. pastapaket

l Mjölk-, fil-, och yoghurtpaket

l Juicepaket

l Köks- och toarullar

l Äggkartonger

l Papperspåsar, t.ex. mjölpåsar

l Wellpapp

l Omslagspapper

l Pappersrullar

l Glasspapper

Större förpackningar som inte får plats i hålet till stationerna lämnas till åter-
vinningscentralen (ÅVC).

Dela på förpackningar som består av flera material. Ta bort korkar och lock och 
sortera efter den typ av återvinningsmaterial de tillhör.

Lämna inte:
Tidningar, kontorspapper, kuvert
och kataloger. 
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Återvinningscentraler
På återvinningscentralen som ligger på Kiruna Avfallsanläggning 
(KAA) är du välkommen med avfall som möbler, metallskrot, de-
ponirester, farligt avfall, däck, trädgårdsavfall, träavfall med mera. 
Material och föremål som inte är förpackningar till exempel plast-
möbler, pulkor, leksaker, stekpannor, grytor med mera ska inte 
lämnas vid återvinningsstationerna utan på återvinningscentralerna. 
På våra åtta återvinningscentraler i Kiruna kommun tas allt avfall om 
hand på ett miljöriktigt sätt. Det brännbara avfallet som lämnas in 
krossas för att sedan transporteras till värmeverket för förbränning. 
Material som kan återvinnas transporteras till anläggningar för be-
arbetning, restavfallet som inte kan brännas eller återvinnas kallas 
deponirest. 
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Privatpersoner kan lämna sitt sorterade avfall kostnadsfritt på återvinningscentra-
len. Har du som privatperson för avsikt att lämna större mängder eller använda 
tunga fordon för transporten, kontakta oss i förväg för mer information. Alla 
fordon som väger över 3500 kg ska vägas på Kiruna Avfallsanläggning/Kiruna ÅVC 
och erläggs avgift enligt materialslag och gällande taxa.

Fråga gärna personalen på anläggningen om du behöver hjälp med att få reda på 
var du ska lämna olika avfallsslag.

Kiruna ÅVC

Kundtjänst:   0980 – 707 23
E-post:   info@tvab.kiruna.se
Besöksadress:  Kurravaaravägen
Öppettider:  se www.tekniskaverkenikiruna.se eller ring vår   
   kundtjänst

Återvinningscentraler finns också i:

Vittangi   Abisko
Karesuando  Saivomuotka
Kuttainen  Svappavaara
Övre Soppero
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Farligt avfall
Allt avfall som är farligt för människor, djur och miljö klassas som 
farligt avfall och ska aldrig läggas i soppåsen eller hällas ut i avlop-
pet. Farligt avfall är inte bara gamla oljefat och bilbatterier. Även 
små mängder som till exempel nagellack gör stor skada. Farligt 
avfall dyker upp hos oss alla i form av glödlampor, målarfärgrester, 
kemikalier, oljor, mobiltelefoner, elektronik med mera. Detta kan 
innehålla bly, kvicksilver, kadmium och andra giftiga ämnen som 
kan skada människor, djur och vår natur. Det ska därför lämnas till 
närmaste återvinningscentral. När du lämnat farligt avfall på åter-
vinningscentralen sorteras det innan det lämnas till behandlingsan-
läggningar som är specialiserade på att behandla olika slags farligt 
avfall.
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l Rester av färg, spackel och lim

l Sprayflaskor med innehåll, t.ex. hårspray

l Rengöringsmedel

l Kvicksilver

l Bekämpningsmedel, t.ex. insektsspray

l Läkemedel (lämnas på apotek)

l Sprutor, kanyler

l Spillolja, bensin, fotogen

l Batterier

l Elektronikskrot som mobiltelefoner, usb-minnen

l Lysrör, glödlampor och lågenergilampor

l Lösningsmedel, t.ex. lacknafta, terpentin

l Syror och alkalier, t.ex. batterisyra, ammoniak

l Uppladdningsbara apparater och leksaker

Gasoltuber lämnas till återförsäljare.

Detta är några exempel på farligt avfall.
Läs mer om farligt avfall på www.kemi.se
och på vår hemsida
www.tekniskaverkenikiruna.se

Farligt avfall
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Elektronikavfall
(farligt avfall)

Elektronikavfall kan se ut på många sätt. Alla produkter med sladd 
eller batteri ska lämnas som elektronikavfall på återvinningscentral 
när de är förbrukade. Det kan finnas inbyggda batterier i många 
produkter och då ska hela produkten lämnas in. Ibland innehåller 
produkterna miljö- och hälsofarliga delar som till exempel freoner, 
metaller som kvicksilver, kadmium och bly och andra ämnen som är 
skadliga för människor och miljö. Ofta består de dessutom av mate-
rial som kan förvandlas till värdefull råvara.
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l Kylar och frysar

l Tvättmaskiner

l TV-apparater och dvd-spelare

l Elektriska och elektroniska verktyg

l Leksaker, fritids- och sportutrustning

l Datorer

l Hushållsapparater som elvisp, kaffemaskin

l Microvågsugnar

l Hårtorkar

l Småel som mobiltelefoner, usb-minnen och headset

Läs mer om elektronikavfall på www.el-kretsen.se
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Deponiavfall
Allt material går inte att materialåtervinna eller förbränna. Det gäl-
ler till exempel sammansatta produkter som inte går att sortera isär, 
materialslag som inte brinner eller material som innehåller ämnen 
som inte kan/ska återvinnas eller förbrännas. Det som blir kvar när 
du avfallssorterat och varken kan återvinnas eller förbrännas kallas 
för deponirest och placeras på deponi på återvinningscentralen.
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l Glasfiberavfall, glasfiber- och mineralull

l Dricksglas, vaser, spegel- och fönsterglas 

l Betong, gips, tegel, kakel, klinker

l Keramik

l Porslin

l Jord, sten, sand, grus

l Isolatorer, porslinsproppar, tändstift

l Slipdamm från betong/sandspackel

l Asbestcement, eternitplattor, asbestplattor*

l Färg-, tak-, beklädnadsprodukter*

l Isolering av rör, ångpannor*

l Asbesthaltig fix och fogmassa*

* Asbest ska vara väl förpackat och märkt med innehåll. Ta kontakt med vår kund-
tjänst vid hantering av asbest, telefon 0980-707 23.
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Sorteringsguide
A - Ö

I våra hushåll uppstår massor av avfall som vi måste göra oss av 
med, båda sådant som uppkommer varje dag hemma och saker 
som vi slänger mer sällan. I vår sorteringsguide hittar du produk-
ter från A - Ö som antingen ska sorteras som förpackningar eller 
tidningar på återvinningsstationerna, sorteras som brännbart och 
kastas i soppåsen eller sådant som du måste föra till återvinnings-
centralen (förkortas ÅVC).

31



Aceton     ÅVC - Farligt avfall

Adventsljusstake    ÅVC - Elektronik 

Affisch      Pappersförpackning

Akvariefisk     Brännbart avfall

Akrylfärg     ÅVC - Farligt avfall

Aktivt kol     Brännbart avfall

Alkalisk kemikalie    ÅVC - Farligt avfall 

Alkaliskt batteri     Batteriholk

Allduk      Brännbart avfall

Aluminiumburk     Pant eller metallförpackning

Aluminiumfolie/-form    Metallförpackning

Aluminiumförpackning   Metallförpackning

Ammoniak     ÅVC - Farligt avfall 

Anteckningsblock - papper   Tidningar/papper

Anteckningsblock - pärm med spiral  Pappersförpackning

Apelsinskal     Brännbart avfall

Armatur, utan lysrör    ÅVC - Elektronik

Armbandsur     ÅVC - Elektronik

Armbandsursbatteri    Batteriholken

Armeringsjärn     ÅVC - Metallskrot

Arsenik      ÅVC - Farligt avfall

Asbest      ÅVC - Asbest 

Asfaltpapp     ÅVC - Brännbart avfall 

Ask - hårdplast     Plastförpackning

Aska      ÅVC - Deponi. Mindre mängder ut   

     i trädgård.

Attachéväska     ÅVC - Brännbart avfall

Avfettningsmedel    ÅVC - Farligt avfall

Avgasrör     ÅVC - Metallskrot

Avloppsrör - metall, gjutjärn   ÅVC - Metallskrot

Avloppsrör - plast    ÅVC - Brännbart avfall

A
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Badkar      ÅVC - Metallskrot

Badlakan     Brännbart avfall

Badmintonboll     Brännbart avfall

Badrock      Brännbart avfall

Badmintonracket     ÅVC - Brännbart avfall

Badrumsskåp, trä    ÅVC - Brännbart avfall

Badrumsskåp, metall   ÅVC - Metallskrot

Badsvamp     Brännbart avfall

Bakform - folie     Metallförpackning

Bakform - papper, oanvänd eller ren Tidningar/papper 

Bakform - papper, använd, ej ren   Brännbart avfall

Bakplåtspapper - oanvänt eller rent  Tidningar/papper

Bakplåtspapper - använt    Brännbart avfall

Balja - plast     ÅVC - Brännbart avfall

Balja - metall     ÅVC - Metallskrot

Ballong      Brännbart avfall

Bananlåda     Wellpapp

Bananskal     Brännbart avfall

Bandage     Brännbart avfall

Bandspelare     ÅVC - Elektronik eller inköpsstället

Barnmatsburk     Glasförpackning

Barnvagn     ÅVC - Metallskrot 

Bandyklubba     ÅVC - Brännbart avfall

Bandyboll     Brännbart avfall

Barometer     ÅVC - Elektronik eller inköpsstället

Basketboll     Brännbart avfall

Basketkorg     ÅVC

Batteri      Batteriholk, ÅVC eller inköpsstället

Batteriladdare     ÅVC - Elektronik eller inköpsstället

Behå      Brännbart avfall

Bekämpningsmedelsrester   ÅVC - Farligt avfall

Benrester     Brännbart avfall

Bensin      ÅVC - Farligt avfall

B
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Bets      ÅVC - Farligt avfall

Bestick - metall     ÅVC - Metallskrot

Bestick - plast     Brännbart avfall

Bestick - trä     Brännbart avfall

Bilbatterier     ÅVC - Farligt avfall eller inköpsstället

Bilbarnstol     ÅVC

Bildel - metall     Auktoriserad bilskrot eller ÅVC 

Bildel - plast     Auktoriserad bilskrot eller ÅVC 

Bilkylare     Auktoriserad bilskrot eller ÅVC 

Bildskärm     ÅVC - Elektronik eller inköpsstället

Bildäck      Däckverkstad

Bilruta      ÅVC - Deponi

Bilvax      ÅVC - Farligt avfall

Binda (sanitets)     Brännbart avfall

Blomjord     ÅVC - Deponi 

Blomkruka - lera     ÅVC - Deponi 

Blomkruka - plast    Brännbart avfall

Blomma - plast/tyg    Brännbart avfall

Blomma     Brännbart avfall

Blompapper     Pappersförpackning

Bly      ÅVC - Farligt avfall

Blyomslag från vinflaskor    ÅVC - Farligt avfall

Bläckpatron     ÅVC - Farligt avfall

Blöjor     Brännbart avfall

Bogserlina     Brännbart avfall 

Bok - papperet     Tidningar/papper

Bok - ryggen     Brännbart avfall

Boll      Brännbart avfall

Bomull      Brännbart avfall - spola ej ner!

Bomullstyg     Brännbart avfall

Borr      ÅVC - Metallskrot

Borrmaskin     ÅVC - Elektronik eller inköpsstället

Borste      Brännbart avfall

Bowlingklot     ÅVC - Deponi

Brandsläckare     ÅVC - Farligt avfall eller inköpsstället

Brandvarnare     ÅVC - Elektronik
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Broschyr     Tidningar/papper

Brädor - målade    ÅVC - Brännbart avfall

Brädor - omålade    ÅVC - Träavfall

Brädor - små bitar    Brännbart avfall

Brädor - större mängder    ÅVC - Brännbart/träavfall

Bröd      Brännbart avfall

Brödrost     ÅVC - Elektronik eller inköpsstället

Burk - aluminium (dryckesförpackning)  Pant eller metallförpackning

Burk - färgat glas     Färgad glasförpackning

Burk - ofärgat glas    Ofärgad glasförpackning

Burk - plast (t.ex. keso, crème fraiche)  Plastförpackning

Byggavfall     ÅVC

Byggplast - mindre mängd   Brännbart avfall

Byggplast - större mängd    ÅVC - Brännbart avfall

Bärkasse - papper    Plastförpackning

Bärkasse - plast     Plastförpackning

Bärkasse - tyg    Brännbart avfall  

Cd-fodral av kartong    Pappersförpackning

Cd-fodral av plast    Plastförpackning

Cd-skiva     Brännbart avfall

Cellofan - plast     Brännbart avfall

Cellplast/frigolit - små mängder   Brännbart avfall

Cellplast/frigolit - större mängder   ÅVC - Brännbart avfall

Cement      ÅVC - Deponi

Chipspåse av papper    Pappersförpackning

Chipspåse av plast    Brännbart avfall

Chokladkakspapper    Tidningar/papper

Chokladpapper - folie    Metallförpackning

Corn Flakespaket    Pappersförpackning

Cigarettask - utan plasthölje och folie  Pappersförpackning

Cigarett      Brännbart avfall

Cigarettändare - metall, tom   Metallförpackning eller ÅVC - Metall 

C
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Cigarettändare - plast    Brännbart avfall

Citronskal     Brännbart avfall

Cykel      ÅVC - Metallskrot

Cykeldel - metall     ÅVC - Metallskrot

Cykeldäck     ÅVC - Brännbart avfall

Cykelpump     ÅVC - Metallskrot

Cyklopöga     ÅVC - Brännbart avfall

Dagstidning     Tidningar/papper

Dambindor, trosskydd    Brännbart avfall - ej i avloppet!

Dammsugare     ÅVC - Elektronik eller inköpsstället

Dammsugarpåse     Brännbart avfall

Dator      ÅVC - Elektronik

Datorspel     ÅVC - Elektronik

Dekal      Brännbart avfall

Deodorant - fylld     ÅVC - Farligt avfall

Deodorant - färgat glas   Färgad glasförpackning

Deodorant - ofärgat glas    Ofärgad glasförpackning

Deodorant - metall    Metallförpackning

Deodorant - plast    Plastförpackning

Diabilder     Brännbart avfall

Diaprojektor     ÅVC - Elektronik eller inköpsstället

Diesel      ÅVC - Farligt avfall

Digital termometer    ÅVC - Elektronik eller inköpsstället

Digital termometer - batteriet   Batteriholk

Diskborste     Brännbart avfall

Diskbänk     ÅVC - Metallskrot

Diskmaskin    ÅVC - Elektronik eller inköpsstället

Disktrasa     Brännbart avfall

Djurfoderpåse - plast    Plastförpackning

Djurfoderpåse - papper    Pappersförpackning

Docka - plast     Brännbart avfall

Docka - porslin    ÅVC - Deponi

D
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Dricksglas     ÅVC - Deponi

Duk - papper     Brännbart avfall

Dunk - metall (tom och rengjord)   ÅVC - Metallförpackning

Dunk - plast     Plastförpackning

Duschdraperi     Brännbart avfall

Duschsvamp     Brännbart avfall

Däck med fälg     Däckverkstad

Däck utan fälg - bil   Däckverkstad 

Däck utan fälg - MC, moped, cykel   Däckverkstad

Elektrisk apparat - nätdriven   ÅVC - Elektronik eller inköpsstället

Elektrisk apparat - uppladdningsbar  ÅVC - Farligt avfall eller inköpsstället

Elektronik     ÅVC - Elektronik eller inköpsstället

Element - elektriskt    ÅVC - Elektronik

Element - vattenburet    ÅVC - Metallskrot

Elkabel - sladd     ÅVC - Kabelskrot

Elvisp      ÅVC - Elektronik eller inköpsstället

Emballage - frigolit    Brännbart avfall

Emballage - papper, wellpapp   Pappersförpackning

Emballage - plast    Plastförpackning

Engångsartiklar - papper     Brännbart avfall

Engångsartiklar - plast   Brännbart avfall

Engångsartiklar - potatis-/majsstärkelse  Brännbart avfall/Kompost

Engångsgrill    ÅVC - Metallskrot

Engångskamera     ÅVC - Elektronik

Epoxylim     ÅVC - Farligt avfall

Etanol      ÅVC - Farligt avfall

Eternitplattor (innehåller ASBEST)   ÅVC - Asbest - kontakta personal

Etikett - självhäftande, post-it m.m.  Brännbart avfall 
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Fat - porslin och glas    ÅVC - Deponi

Fat - trä och plast    Brännbart avfall

Febertermometer    Apoteket

Fernissa      ÅVC - Farligt avfall

Ficklampa med uppladdningsbara batterier  ÅVC - Elektronik

Ficklampa utan batteri    ÅVC

Filt      Brännbart avfall

Filter - med skadliga ämnen   ÅVC - Farligt avfall

Fiskrens      Brännbart avfall

Flaska - dryckesförpackning av PET   Pant eller plastförpackning

Flaska - färgat glas, ej retur   Färgad glasförpackning 

Flaska - glas retur    Pant

Flaska - ofärgat glas, ej retur   Ofärgad glasförpackning

Flaska - plast (ej pantflaska av PET)   Plastförpackning

Flingpaket     Pappersförpackning

Flugmedel - bekämpningsmedel   ÅVC - Farligt avfall

Fläckborttagningsmedel    ÅVC - Farligt avfall

Folie - över crème fraiche, leverpastej etc.  Metallförpackning

Folie - aluminium     Metallförpackning

Folie - plast     Brännbart avfall

Form - aluminium    Metallförpackning

Fotoblixt     ÅVC - Elektronik eller inköpsstället 

Fotofilm - utan behållare    Brännbart avfall

Fotogen     ÅVC - Farligt avfall

Fotografier     Brännbart avfall

Fotokemikalier     ÅVC - Farligt avfall eller inköpsstället

Freon      ÅVC - Farligt avfall

Frigolittråg - t.ex. köttfärstråg  Brännbart avfall

Fruktskal     Brännbart avfall

Frysskåp/frysbox     ÅVC - Kyl/frys 

Frätande ämnen     ÅVC - Farligt avfall

Fyrverkerier - avfyrade    Brännbart avfall

Fyrverkerier - oavfyrade    ÅVC - Farligt avfall

38

F



Fälgar      ÅVC - Metallskrot eller auktoriserad

     bilskrot

Färgband     ÅVC - Farligt avfall

Färgborttagningsmedel    ÅVC - Farligt avfall

Färgburk med färgrester    ÅVC - Farligt avfall

Färgburk - metall, tom och torr   ÅVC - Metallförpackning

Färgburk - plast, tom och torr   Plastförpackning

Färgpatron till skrivare och kopiator  ÅVC

Färgpatron till skrivare och kopiator - tom  Brännbart avfall

Färgskrivare     ÅVC - Elektronik eller inköpsstället

Färgrester     ÅVC - Farligt avfall

Fönster - med karm    ÅVC - Brännbart avfall

Fönster - metallram   ÅVC - Metallskrot

Fönsterglas     ÅVC - Deponi

Fönsterkuvert     Brännbart avfall

Förtunningsmedel    ÅVC - Farligt avfall 

Gaffel      ÅVC - Metallskrot

Galge - metall     ÅVC - Metallskrot

Galge - plast, trä     Brännbart avfall

Garderob     ÅVC - Brännbart avfall

Gardiner     Brännbart avfall

Garn      Brännbart avfall

Gasoltub - med innehåll    Lämnas till återförsäljare

Gasoltub - tom    ÅVC - Metallskrot

Gasoltub (engångs)    Lämnas till återförsäljare

Gem - metall     ÅVC - Metallskrot

Gem - plast     Brännbart avfall

Getingbo     Brännbart avfall

Gevär      Polisen

Gift      ÅVC - Farligt avfall

Gips      ÅVC - Deponi

Gitarr - akustisk     ÅVC - Brännbart avfall
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Gitarr - elektrisk     ÅVC - Elektronik

Gladpack     Brännbart avfall

Glas - dricksglas     ÅVC - Deponi 

Glasburk - ofärgat glas    Ofägad glasförpackning

Glasburk - färgat glas    Färgad glasförpackning

Glasfiberväv     ÅVC - Deponi

Glassburk - plast     Plastförpackning

Glasskartong     Pappersförpackning

Glasull      ÅVC - Deponi

Glasögon     ÅVC - Deponi

Glimtändare     ÅVC - Farligt avfall/elektronik eller   

     inköpsstället

Glitter      Brännbart avfall

Glykol      ÅVC - Farligt avfall

Glödlampa - lågenergi    ÅVC eller glödlampsholk

Glödlampa - vanlig    ÅVC eller glödlampsholk

Godispåse av plast   Plastförpackning

Golfbag      ÅVC - Brännbart avfall

Golfboll      ÅVC - Deponi

Golfklubba     ÅVC - Metallskrot

Golv/golvmattor     ÅVC - Brännbart avfall

Golvbrunn - plast    ÅVC - Brännbart avfall

Golvbrunn - metall   ÅVC - Metallskrot

Grammofon     ÅVC - Elektronik eller inköpsstället

Grammofonskiva (vinyl)    Brännbart avfall

Grill      ÅVC - Metallskrot

Grillkol      Brännart avfall

Grillpåse - papper, rengjord   Pappersförpackning

Grovsopor - trasiga möbler, cyklar, etc.  ÅVC

Gryta      ÅVC - Metallskrot

Grytlapp     Brännbart avfall

Grönavfall     Brännbart avfall

Gräsklippare - elektrisk    ÅVC - Elektronik eller inköpsstället

Gräsklippare - bensindriven (tömd på olja ÅVC - Metallskrot

och bensin)

Grönsaksavfall     Brännbart avfall
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Gullfiber     ÅVC - Deponi

Gummi      Brännbart avfall

Gummidäck - cykel    Brännbart avfall

Gummihandskar     Brännbart avfall

Gummisnodd     Brännbart avfall

Gunga/gungställning    ÅVC - Metallskrot

Gymnastikskor     Brännbart avfall

Gödningsmedel     ÅVC - Farligt avfall 

Hagelgevär     Polisen

Halogenlampa     ÅVC - Elektronik/farligt avfall

Halsduk      Brännbart avfall

Halster      ÅVC - Metallskrot

Handdukar - papper, tyg    Brännbart avfall

Hammare     ÅVC - Metallskrot 

Hammock - metall    ÅVC - Metallskrot

Hammock - trä     ÅVC - Brännbart avfall

Handboll     Brännbart avfall

Handduk     Brännbart avfall

Hantel      ÅVC - Metallskrot

Heltäckningsmatta    ÅVC - Brännbart avfall

Hemelektronik     ÅVC - Elektronik eller inköpsstället

Hexaklorofen     ÅVC - Farligt avfall

Hink - plast (för livsmedel)    Plastförpackning

Hudkrämsburk - glas    Glasförpackning

Hudkrämsburk - hårdplast    Plastförpackning

Hundlatrin i plastpåse    Latrinholk

Husgeråd - aluminium    ÅVC - Metallskrot

Husgeråd - porslin    ÅVC - Deponi

Husgeråd - rostfritt    ÅVC - Metallskrot

Husgeråd - trä, plast    Brännbart avfall

Hushållsmaskin     ÅVC - Elektronik eller inköpsstället

Hushållsmaskiner - med fasta  ÅVC - Elektronik

uppladdningsbara batterier
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Hushållspapper     Brännbart avfall

Hushållspapper - innerrulle   Pappersförpackning

Huvudvärkstablett    Apoteket

Hålfotsinlägg - plast    Brännbart avfall

Hålfotsinlägg - metall    ÅVC - Metallskrot

Hår      Brännbart avfall

Hårddisk     ÅVC - Elektronik eller inköpsstället

Hårfärgningsmedel - rester   ÅVC - Farligt avfall

Hårmousse - flaska med innehåll   ÅVC - Farligt avfall

Hårmousse - tom, metall    Metallförpackning

Hårtork     ÅVC - Elektronik

Hårsprayflaska - med innehåll   ÅVC - Farligt avfall

Hårsprayflaska - tom, metall   Metallförpackning

Hårsprayflaska - tom, plast   Plastförpackning

Häckar, ris, kvistar    ÅVC - Brännbart avfall

Häftklammer     ÅVC - Metallskrot

Hänglås      ÅVC - Metallskrot

Hörapparat     ÅVC - Elektronik eller inköpsstället 

Hörapparatsbatteri    Batteriholk

Hörlurar      ÅVC - Elektronik 

Identitetskort     Brännbart - klipp sönder!

Identitetshandlingar    Polisen

Impregneringsmedel    ÅVC - Farligt avfall

Inhalator - med medicin    Apoteket

Inhalator - tom, plast/metall   Brännbart avfall

Inredningar, köksskåp m.m.   ÅVC - Brännbart avfall

Insektsgift     ÅVC - Farligt avfall eller inköpsstället

Instrument (musik)    ÅVC 

Insulin      Apoteket

Ipad     ÅVC - Elektronik

Isolering - glasfiber, mineralull  ÅVC - Deponi

Isolering - plast    ÅVC - Brännbart avfall 
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Jacketkrona     Tandläkaren

Jeans      Brännbart avfall

Jod      ÅVC - Farligt avfall

Jord - små mängder    ÅVC - Deponi

Jord - större mängder    ÅVC - Deponi

Juiceförpackning     Pappersförpackning

Julgran - trä    ÅVC - Brännbart avfall

Julgran - metallträd   ÅVC - Metallskrot

Julgransbelysning    ÅVC - Elektronik

Julpapper, omslagspapper m.m.   Pappersförpackning 

Kablar      ÅVC - Elektronik

Kadaver      ÅVC - Slaktavfall

Kaffe      Brännbart avfall

Kaffebryggare     ÅVC - Elektronik

Kaffefilter     Brännbart avfall

Kaffeförpackning - metallfolie   Metallförpackning

Kaffeförpackning - papper, kartong  Pappersförpackning

Kaffeförpackning - mjukplast   Plastförpackning

Kaffekopp - porslin    ÅVC - Deponi

Kaffekopp - plast    Brännbart avfall

Kaffesump     Brännbart avfall

Kakburk - metall     Metallförpackning

Kakburk - plast    Plastförpackning

Kakel      ÅVC - Deponi

Kakelugn     ÅVC - Deponi

Kaktus      Brännbart avfall

Kalender     Tidningar/papper

Kalkylator     ÅVC - Elektronik eller inköpsstället

Kam - metall     ÅVC - Metallskrot

J
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Kam - plast     Brännbart avfall

Kamera      ÅVC - Elektronik eller inköpsstället 

Kanyl      Apotek, hälsocentral eller ÅVC

Kapsyl - metall     Metallförpackning

Kapsyl - plast     Plastförpackning

Karbonpapper     Brännbart avfall

Karta      Tidningar/papper

Kartongförpackning (t.ex. mjölk, pasta,  Pappersförpackning

juice, välling, ägg, vin) 

Kassettbandspelare    ÅVC - Elektronik

Kastrull      ÅVC - Metallskrot

Kasse - papper     Pappersförpackning

Kasse - mjukplast    Plastförpackning

Kasse - tyg    Brännbart avfall

Kassett      Brännbart avfall

Katalog      Tidningar/papper

Katalysator     Auktoriserad bilskrot

Kateterpåse - tömd    Brännbart avfall

Kattsand, kattströ    ÅVC - Deponi

Kaustiksoda     ÅVC - Farligt avfall

Kaviartub - behåll korken på!   Metallförpackning

Kemikalier     ÅVC - Farligt avfall

Keramik      ÅVC - Deponi

Ketchupflaska - glas, utan kork   Ofärgad glasförpackning 

Ketchupflaska - plast    Plastförpackning

Kikare      ÅVC - Deponi

Klistertub - med innehåll    ÅVC - Farligt avfall

Klocka     ÅVC - Elektronik

Klorin      ÅVC - Farligt avfall - ej i avloppet!

Kloroform     ÅVC - Farligt avfall

Kläder     Brännbart avfall

Knappcellsbatteri    Batteriholk eller inköpsstället

Knivar      ÅVC - Metallskrot

Kol      Brännbart avfall

Kolfilter - från köksfläkt med metallram  ÅVC - Metallskrot

Kolfilter - från köksfläkt utan metallram  Brännbart avfall
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Kondomer     Brännbart avfall - ej i avloppet!

Konservburk - metall    Metallförpackning

Konstgödsel     ÅVC - Farligt avfall

Kontorsmaskin     ÅVC - Elektronik eller inköpsstället

Kontorspapper     Tidningar/papper

Koppartråd     ÅVC - Metallskrot

Kork - plast, borttagen från flaskan/burken  Plastförpackning

Korrugerad plast (tak, etc.)   ÅVC - Brännbart avfall

Krabb- och räkskal    Brännbart avfall

Kreditkort     Brännbart avfall - klipp sönder!

Kristallglas     ÅVC - Deponi

Krukväxt - utan kruka    Brännbart avfall

Kuvert med klister   Brännbart avfall

Kvicksilver, -batteri, -lampa   ÅVC - Farligt avfall

Kvicksilver - termometer    ÅVC - Farligt avfall eller Apoteket

Kvistar      ÅVC - Brännbart avfall

Kylskåp      ÅVC - Kyl/frys

Kälke - metall     ÅVC - Metallskrot

Kälke - plast    ÅVC - Brännbart avfall

Kött- och fläskavfall    Brännbart avfall

Lack, lackfärg     ÅVC - Farligt avfall

Lacknafta     ÅVC - Farligt avfall

Latrin      ÅVC - I godkänd latrinbehållare 

Leksak - metall     ÅVC - Metallskrot

Leksak - plast, trä    Brännbart avfall

Leksak - uppladdningsbar    ÅVC - Elektronik eller inköpsstället

Lerkruka     ÅVC - Deponi

Lim      ÅVC - Farligt avfall

Limburk - metall, tom och torr   Metallförpackning

Limburk - plast, tom och torr   Plastförpackning

Linolja      ÅVC - Farligt avfall

Lock - metall (t.ex. från glasburkar)   Metallförpackning

45

L



Lock - plast     Plastförpackning

LP-skivor     Brännbart avfall

Luftfilter från bil     Brännbart avfall

Lut      ÅVC - Farligt avfall

Lysrör      ÅVC - Anvisad plats

Lysrörsarmatur - utan lysrör   ÅVC - Metallskrot

Lågenergilampa     ÅVC eller batteriholk

Låda - wellpapp     Pappersförpackning

Låda - plast     ÅVC - Brännbart avfall

Låda - trä     ÅVC - Brännbart avfall

Läder      Brännbart avfall

Längdskidor     ÅVC - Brännbart avfall

Läkemedel     Apoteket

Läkemedelsförpackning - plast   Plastförpackning

Lösningsmedel     ÅVC - Farligt avfall

Löv      Brännbart avfall 

Madrass     ÅVC - Brännbart avfall

Margarinförpackning - plastat papper  Tidningar/papper

Margarinförpackning - folie   Metallförpackning

Mascara - hylsa    Plastförpackning

Maskindiskmedel - rester    ÅVC - Farligt avfall

Maskindiskmedelsförpackning - tömd  Pappersförpackning

Matolja      Små mängder - Brännbart avfall

     Större mängder - ÅVC

Matrester     Brännbart avfall

Matta      ÅVC - Brännbart avfall

Medicin      Apoteket

Medicinförpackning - plast   Plastförpackning

Metallförpackning/tub    Metallförpackning

Metallhandtag från hink    Metallförpackning

Metallskrot     ÅVC - Metallskrot

Mikrovågsugn     ÅVC - Kyl/frys
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Miniräknare med uppladdningsbara batterier  ÅVC - Elektronik/farligt avfall

Miniräknare utan batterier    ÅVC - Elektronik

Mjölkförpackning    Pappersförpackning

Mobiltelefon     Inköpsstället eller ÅVC - Elektronik

Motor      Auktoriserad bilskrot eller

     ÅVC - Metallskrot

Mugg - papp (engångs)    Brännbart avfall

Mugg - plast (engångs)    Brännbart avfall

Mugg - porslin     ÅVC - Deponi

Musmatta     Brännbart avfall

Mutter      ÅVC - Metallskrot

Målarfärg     ÅVC - Farligt avfall

Möbler      ÅVC - Anvisad plats

Naftalin/naftalen     ÅVC - Farligt avfall 

Nagellack     ÅVC - Farligt avfall

Napp och nappflaska    Brännbart avfall

Nickel- och kadmiumbatterier   Batteriholk eller ÅVC

Nyckel      ÅVC - Metallskrot

Nylonstrumpor     Brännbart avfall

Nylontyg     Brännbart avfall

Näsduk - papper, tyg    Brännbart avfall 

Ogräsmedel     ÅVC - Farligt avfall

Olja, oljefilter     ÅVC - Farligt avfall

Oljepanna     ÅVC - Metallskrot

Omslagspapper     Pappersförpackning

Overheadbilder eller film    Brännbart avfall 
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Pappcylinder (toalettpappersrulle etc.)  Pappersförpackning

Papper     Tidningar/Papper

Papper - genomfärgat   Brännbart avfall

Papperspåse (t.ex. mjöl, socker, bärkasse)  Pappersförpackning

Papperssäck     Pappersförpackning

Paraffin      Brännbart avfall 

Paraply      ÅVC - Metallskrot

Parfymflaska - tom    Glasförpackning

Parfymflaska - med rester    ÅVC - Farligt avfall

Permanentvätskor    ÅVC - Farligt avfall

Penna - metall     ÅVC - Metallskrot

Penna - plast, trä     Brännbart avfall

Pensel      Brännbart avfall

Persienn - metall     ÅVC - Metallskrot

Persienn - plast     ÅVC - Brännbart avfall

Perstorpsplattor     ÅVC - Brännbart avfall

PET-flaska     Pant

Pizzakartong    Pappersförpackning

Plansch      Pappersförpackning

Plastband     Brännbart avfall

Plast runt korv, ost, syltrefill etc.  Brännbart avfall

Plastförpackning - mjuk eller hård  Plastförpackning

Plastflaska (t.ex. schampo, diskmedel)  Plastförpackning

Plastfolie     Brännbart avfall

Plastic padding     ÅVC - Farligt avfall

Plastpulka    ÅVC - Brännbart avfall

Plastpåse (t.ex. bärkasse, fryspåse)   Plastförpackning

Plastsäck     Brännbart avfall

Plexiglas - små bitar    Brännbart avfall

Plexiglas - större mängder   ÅVC - Brännbart

Plåster      Brännbart avfall

Plåtburkar     Metallförpackning eller

     ÅVC - Metallskrot 
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Plåtfat (tunna 20-250 liter), tom   ÅVC - Metallskrot

Pocketbok    Tidningar

Polish      ÅVC - Farligt avfall

Polyestertyg     Brännbart avfall

Porslin      ÅVC - Deponi

Post-it-lapp     Brännbart avfall

Presentpapper     Pappersförpackning

Putsmedel     ÅVC - Farligt avfall

PVC-plast - t.ex. dräneringsrör, stuprännor  ÅVC - Brännbart avfall

Påse - papper     Pappersförpackning

Påse - plast     Plastförpackning

Påsförslutare av plast   Brännbart avfall

Pärmar     Brännbart avfall 

Radergummi     Brännbart avfall

Radioapparat     ÅVC - Elektronik eller inköpsstället

Rakapparat     ÅVC - Elektronik eller inköpsstället

Rakblad      ÅVC - Metallskrot, förpacka väl

     i t.ex. folie

Raket - oavfyrad     Farligt avfall

Raket - avfyrad     Brännbart avfall 

Rakhyvel - metall     ÅVC - Metallskrot

Rakhyvel - plast     Brännbart avfall

Reklamblad     Tidningar/papper

Rengöringsmedel    ÅVC - Farligt avfall

Rivningsvirke     ÅVC - Brännbart avfall

Roll-on - plast     Plastförpackning

Roll-on - glas     Glasförpackning

Råttgift      ÅVC - Farligt avfall

Rödsprit     ÅVC - Farligt avfall

Rör - metall     ÅVC - Metallskrot

Rör - plast     ÅVC - Brännbart avfall 
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Sax      ÅVC - Metallskrot

Servett     Brännbart avfall

Silverputsmedel     ÅVC - Farligt avfall

Skidor      ÅVC - Brännbart avfall

Skor     Brännbart avfall

Skruv      ÅVC - Metallskrot

Skumgummi     Brännbart avfall

Slaktrester     ÅVC - Slaktavfall

Slalomskidor     ÅVC - Brännbart avfall

Slang - plast    Brännbart avfall

Slipers      ÅVC - Farligt avfall

Smink      Brännbart avfall

Smycke - metall     ÅVC - Metallskrot

Smycke - plast     Brännbart avfall

Smörask - pappersdelen    Pappersförpackning

Smörask - skyddspapper av metall   Metallförpackning

Smörask - skyddspapper av plast   Brännbart avfall

Smörask - skyddspapper av papper  Tidningar/papper

Smörask - plastdelen    Plastförpackning

Smörförpackning (t.ex. margarinpapper)  Tidningar/papper

Smörförpackning - metallfolie   Metallförpackning

Smörjoljor     ÅVC - Farligt avfall

Snus      Brännbart avfall - ej i avloppet!

Snusdosa - pappersdelen    Pappersförpackning

Snusdosa - plast     Plastförpackning

Snusdosa - metall    Metallförpackning

Snöre      Brännbart avfall

Soffa      ÅVC

Solarierör     ÅVC - Farligt avfall

Spackel      ÅVC - Farligt avfall

Spegelglas     ÅVC - Deponi

Spegelram - trä     ÅVC - Brännbart avfall

Spegelram - metall   ÅVC - Metallskrot

S
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Spetspapper - t.ex. tårtpapper   Tidningar/papper

Spik      ÅVC - Metallskrot

Spillolja      ÅVC - Farligt avfall

Spis      ÅVC - Elektronik

Sprayburk - metall, tom    Metallförpackning

Sprayburk - med rester    ÅVC - Farligt avfall

Sprayburk - plast     Plastförpackning

Spruta      Apotek, hälsocentral eller ÅVC

Spånplatta     ÅVC - Brännbart avfall

Stearinljus     Brännbart avfall

Stekpanna     ÅVC - Metallskrot

Stol - trä/tyg     ÅVC - Brännbart avfall

Stol - metall     ÅVC - Metallskrot

Strumpa     Brännbart avfall

Strykjärn     ÅVC - Elektronik eller inköpsstället

Stålband kring diverse förpackningar  Metallförpackning eller ÅVC - Metall

Stövlar      Brännbart avfall

Sugrör - plast     Brännbart avfall

Sylthink      Plastförpackning

Syntettyg/-garn     Brännbart avfall

Syror      ÅVC - Farligt avfall

Sågspån - små mängder    Brännbart avfall

Sågspån - stora mängder    ÅVC - Brännbart avfall

Säkringar     ÅVC - Deponi 

Tablett, tallriksunderlägg    Brännbart avfall

Tablettkarta för bl.a. medicin   Plastförpackning

Tallrik - papper/plast   Brännbart avfall

Tallrik - porslin     ÅVC - Deponi

Tampong     Brännbart avfall - ej i avloppet!

Tandborste     Brännbart avfall

Tandborste - uppladdningsbar   ÅVC - Elektronik eller inköpsstället

Tandkrämstub - plast, rengjord och torr  Plastförpackning
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Tandkrämstub - plast, ej rengjord   Brännbart avfall

Tandkrämstub - lock    Plastförpackning

Tandtråd     Brännbart avfall - ej i avloppet!

Teakolja      ÅVC - Farligt avfall

Teflonpanna/kastrull    ÅVC - Metallskrot 

Tegel      ÅVC - Deponi 

Tejp      Brännbart avfall

Telefonkatalog     Tidningar/papper

Tepåse      Brännbart avfall

Terpentin     ÅVC - Farligt avfall

Termometer - kvicksilver    Apoteket 

Termometer - digital   ÅVC - Elektronik

Termostat      ÅVC - Elektronik

Tetra     Pappersförpackning

Textilier      Brännbart avfall

Thinner      ÅVC - Farligt avfall

Tidning      Tidningar/Papper 

Tipp-Ex      ÅVC - Farligt avfall

Tjära      ÅVC - Farligt avfall

Tjärpapp     ÅVC - Brännbart avfall

Toalettstol     ÅVC - Deponi

Toarulle      Pappersförpackning

Tobak      Brännbart avfall - ej i avloppet!

Tonerkassetter     ÅVC eller inköpsstället 

Tops      Brännbart avfall - ej i avloppet!

Tryckimpregnerat virke    ÅVC - Brännbart avfall

Trasa med lösningsmedel    ÅVC - Brännbart avfall

Trä - omålat    ÅVC - Träavfall 

Trä - behandlat    ÅVC - Brännbart avfall

Träbitar - små mängder    Brännbart avfall

Trädgårdsavfall     ÅVC - Brännbart avfall

Trädgårdsmöbel av plast    ÅVC - Brännbart avfall

Tub - metall, tömd (låt korken sitta kvar)  Metallförpackning

Tub - plast, tömd (låt korken sitta kvar)  Plastförpackning

Tuggummi     Brännbart avfall

Tuschpenna - metall    ÅVC - Metallskrot 
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Tuschpenna - plast    Brännbart avfall

TV-apparat     ÅVC - Elektronik eller inköpsstället

Tvättmaskin     ÅVC - Elektronik 

Täcke      Brännbart avfall

Tändstift     ÅVC - Deponi 

Tändvätska     ÅVC - Farligt avfall

Tätningslist     Brännbart avfall 

Ull, ylletyg     Brännbart avfall

Ugnsrengöringsmedel    ÅVC - Farligt avfall

Ugn     ÅVC - Elektronik

Uppladdningsbart batteri     Inköpsstället, batteriholk eller

     ÅVC - Farligt avfall 

USB-minne    ÅVC - Elektronik 

Vadderat kuvert      Brännbart avfall

Vattenkokare    ÅVC - Elektronik

Vattentank     ÅVC - Metallskrot

Vattenslang     Brännbart avfall

Vax       ÅVC - Farligt avfall

Veckotidning    Tidningar/papper

Verktyg      ÅVC - Metallskrot

Verktyg - el    ÅVC - Elektronik

Videoband     Brännbart avfall

Videobandsfodral    Pappersförpackning

Vinbox - innerpåse    Plastförpackning

Vinbox - kartongen   Pappersförpackning

Vitvaror - kyl, frys m.m.    ÅVC kyl/frys

Värmeljushållare - aluminium   ÅVC - Metallskrot

Värmepanna     ÅVC - Metallskrot

Väska      ÅVC - Brännbart avfall

Växtgift      ÅVC - Farligt avfall 
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Wellpapplåda     Pappersförpackning 

Ylletyg      Brännbart avfall

Yoghurt - papptetra - rengjord och torr  Pappersförpackning

Yoghurt - skruvlocket    Plastförpackning

Yoghurt - plastburk + plastlock   Plastförpackning

Yoghurt - skyddsfilm av metall   Metallförpackning 

Zinkplåt      ÅVC - Metallskrot 

Ångstrykjärn     ÅVC - Elektronik 

Äggkartong     Pappersförpackning

Äggskal      Brännbart avfall

Ättika och ättiksyra    ÅVC - Farligt avfall 
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Ölburk     Pant eller metallförpackning

Ölflaska utan pant    Glasförpackning 

Öl- och läsktråg - kartong runt flerpack  Pappersförpackning 

Öl- och läsktråg - plast runt flerpack Plastförpackning

Övrigt : 

Det du misstänker är miljöfarligt   ÅVC - Farligt avfall

Grovavfall     ÅVC

Övrigt icke brännbart    ÅVC
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Tack för att du sorterar!


