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Nedan kan du se hur olika slags avfall ska sorteras och vart det ska lämnas. 
(Denna guide ändras efter hand som nya råd från återvinnare och branschen erhålls. För senaste utgåva se vår webbsida!) 
 

Vad gör jag med farligt avfall? 
Behåll alltid ursprungsförpackningen för farligt avfall. Avfallet lämnar du till en återvin-

ningscentral eller miljöstation. Om du är osäker på om det är farligt avfall och hur du ska göra 
med avfallet är det bättre att lämna in det som farligt avfall än att lägga det i soppåsen. Tomma 
förpackningar kan i regel sorteras som en förpackning men sprayburkar kan vara svåra att tömma 
- lämna dem då som farligt avfall.  
Även farligt avfall finns med i sorteringsguiden nedan. 
Genom att sortera ut ditt farliga avfall bidrar du till en renare miljö och tillsammans 
avgiftar vi kretsloppet. 
 
Med ÅVC menas nedan såväl Strandmossen som Björneborg och den mobila centralen 
Notera: Soppåse-matavfall = bruna kärlet, soppåse-brännbart = gröna kärlet 

 
0-9  
5-56 smörjspray Miljöstation  
A  
Aceton Miljöstation 
Akvarium (utan ram) ÅVC– planglas  
Alg- och mögelborttagning Miljöstation 
Allrengöringsmedel Miljöstation 
Alkohol som dryck, utspätt och i små 
mängder 

Avloppet 

Alkohol, koncentrerat eller som 
rengöringsmedel 

Miljöstation 

Aluminium  
-burkar Retur/pant eller återvinning – metallförpackning  
-folie, även lock på tex. mjukost Återvinning – metallförpackning  
-formar Återvinning – metallförpackning 
Alvedon Apotek 
Ammoniak Miljöstation 
Ammunition Polisen 
Armaturer ÅVC– el/elektronik 
Asbest ÅVC– farligt avfall, kontakta personalen 
Aska Används i den egna trädgården (utblandat) eller små 

mängder: Soppåse – brännbart (tänk på brandrisken) 
Större mängder: Kontakta renhållningen! 

Avfettningsmedel Miljöstation 

 
B  
Badkar, metall ÅVC– metallskrot 
Badkar, plast ÅVC– restavfall  
Bag in box, kartongen Återvinning – pappersförpackning 
Bag in box, påsen med tapp Återvinning – plastförpackning  
Bakform, folie Återvinning – metallförpackning  
Bakform, papper Soppåse – brännbart (om den är kladdig) 

Återvinning – pappersförpackning 
Bakplåtspapper Soppåse – brännbart  
Ballong Soppåse – brännbart  
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Balsamflaska Återvinning – plastförpackning  
Banankartong (hoppressad) Återvinning – pappersförpackning 
Bandage Soppåse – brännbart  
Bandspelare ÅVC– el/elektronik 
Bark Egen trädgårdskompost eller ÅVC– trädgårdsavfall  
Barnmatsburk Återvinning – glasförpackning ofärgad/färgad 
Barnvagn ÅVC– restavfall/metallskrot 
Barometer, elektrisk Samlare/miljöstation, ÅVC– el/elektronik 
Barometer, mekanisk ÅVC– restavfall  
Batterier Återvinning – batteriholk eller miljöstation/ Samlare 
Batteriladdare ÅVC– el/elektronik 
Batterisyra Miljöstation 
Bekämpningsmedel Miljöstation 
Bensin Miljöstation 
Bestick  
-metall  Soppåse – brännbart (enstaka, väl inslagna) eller  

ÅVC– metallskrot  
-plast Soppåse – brännbart  
Betong ÅVC– fyllnadsmassor 
Bilbatterier Miljöstation – blå bilbatterilåda eller Åvc – batterier 
Bildelar Auktoriserad bilskrot 
Bildskärmar ÅVC– el/elektronik 
Bilvårdsprodukter (avfettning, vax mm) Miljöstation 
Bindor Soppåse – brännbart  
Blast Soppåse – matavfall (mindre mängd ex från morötter) 

ÅVC– trädgårdsavfall (större mängder) 
eller egen hemkompost 

Blekmedel Miljöstation 
Blomkrukor  
- lera, porslin Soppåse (enstaka) eller ÅVC– fyllnadsmassor 
- plast Soppåse – brännbart  
Blomjord Egen trädgårdskompost eller Soppåse – brännbart (minder 

mängder) 
Blompapper Återvinning – pappersförpackning  
Blommor (mjuka växtdelar) Soppåse – matavfall eller egen trädgårdskompost 
Blommor (hårda växtdelar) Soppåse – brännbart eller egen trädgårdskompost 
Bläckpatron till skrivare Retursystem eller Soppåse – brännbart  
Blöjor Soppåse – brännbart  
Bobin, pappcylinder Återvinning – pappersförpackning  
Bok, med hårda pärmar Soppåse – brännbart eller ÅVC– brännbart  
Bok, pocket- (mjuka pärmar) Återvinning – trycksaker 
Bollar (fotboll, tennisboll mm) Soppåse – brännbart  
Bomullspinnar Soppåse – brännbart  
Brandsläckare  Försäljningsställe eller ÅVC– farligt avfall 
Brandvarnare Samlare eller ÅVC– el/elektronik 
Broschyr Återvinning – trycksaker  
Brädor ÅVC– trä (ofärgat/färgat el impregnerat)  
Brödpåse, papper Återvinning – pappersförpackning  
Brödpåse, plast Återvinning – plastförpackning  
Brödpåseclips, plast Återvinning – plastförpackning  
Brödpåseförslutare med metalltrådar Återvinning – metallförpackning  
Brödrost ÅVC– el/elektronik 
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Bubbelplast Återvinning – plastförpackning  
Bullform Soppåse – brännbart 
Bult ÅVC– metallskrot  
Burk  
- aluminium (dryckesförpackning) Retur/pant eller Återvinning – metallförpackning 
- plåt Återvinning – metallförpackning 
- glas Återvinning – glas, färgat/ofärgat 
- plast Återvinning – plastförpackning 
Burklock, metall Återvinning – metallförpackning  
Burklock, plast Återvinning – plastförpackning  
Burspån Soppåse – brännbart  
Byggavfall ÅVC– kontakta personalen 
Byggskum (i flaska) Miljöstation 
Båt Båtskrot (batskroten.se)  
Båtdelar Båtskrot 
Båtfärg Miljöstation 
Båtmotor, lös Båt/bil-skrot 
Bärkasse  
- papper Återvinning – pappersförpackning 
- plast Återvinning – plastförpackning  
Böcker med hård pärm Soppåse – brännbart eller ÅVC– brännbart 
Böcker med mjuk pärm (pocket) Återvinning – trycksaker 

 
C  
CD/DVD-fodral (både plast och papper) 
och –skivor 

Soppåse – brännbart  

CD/DVD-fodral, plastfolien runt 
fodralet 

Återvinning – plastförpackning  

Cement ÅVC– fyllnadsmassor  
Cellofan Återvinning – plastförpackning  
Cellplast, frigolit som fungerat som 
stötskydd i annan förpackning 

Återvinning – plastförpackning  

Cellplast, isolering ÅVC– brännbart  
Chipspåsar  
- papper Återvinning – pappersförpackning 
- plast Återvinning – plastförpackning 
Chipsrör, locket Återvinning – plastförpackning 
Chipsrör, röret Återvinning – pappersförpackning 
Chokladask, kartongen Återvinning – pappersförpackning  
Chokladask, innerformen Återvinning – plastförpackning  
Chokladomslag, plast Återvinning – plastförpackning 
Cigarettask utan plasthölje o folie Återvinning – pappersförpackning 
Cigarettfimp Soppåse – brännbart  
Cigarettändare  
- med vätska Miljöstation 
- tom Soppåse – brännbart  
Cornflakespaket, kartong Återvinning – pappersförpackning  
Cornflakespaket, innerpåsen Återvinning – plastförpackning  
Crème Fraiche-burk Återvinning – plastförpackning  
Cykel, -delar ÅVC– metallskrot  
Cykeldäck ÅVC– däck 
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D  
Dagstidning Återvinning – trycksaker  
Dammsugare ÅVC– el/elektronik 
Dammsugarpåsar Soppåse – brännbart  
Datorer ÅVC– el/elektronik 
Deodorant, roll-on, glas Återvinning – glasförpackning ofärgad/färgad 
Deodorant, roll-on/deostick, plast Återvinning – plastförpackning 
Deodorant, sprayflaska Miljöstation 
Diabilder Soppåse – brännbart  
Diesel Miljöstation 
Diskborste Soppåse – brännbart  
Disketter Soppåse – brännbart  
Diskmaskin ÅVC– el/elektronik 
Diskmedelsflaska Återvinning – plastförpackning  
Disktrasor Soppåse – brännbart  
Djurmatsportionsförpackning Soppåse – brännbart (om kladdig) eller  

Återvinning – plastförpackning eller metallförpackning  
Dricksglas ÅVC– restavfall  
Dryckeskartong, tex Mer, Festis mm Återvinning – pappersförpackning  
Dunk, saft- Återvinning – plastförpackning  
Duschdraperier Soppåse – brännbart  
Dukar  
- papper Soppåse – brännbart  
- textil Hjälporganisation eller soppåse – brännbart  
Däck  
- bildäck (utan fälg) Däckfirma eller ÅVC– däck 
- bildäck (med fälg) Däckfirma eller ÅVC– däck med fälg 
- cykeldäck (utan fälg) ÅVC– däck  
- moped/mcdäck (utan fälg) ÅVC– däck 
Döda sällskapsdjur (mindre djur, väl 
förpackade) 

Via veterinär eller Soppåse - brännbart 

Döda djur från verksamhet och större 
sällskapsdjur 

Via veterinär eller Svensk lantbrukstjänst 

 
E  
Engångs-  
- muggar, papp eller plast Återvinning – pappers- eller plastförpackning 
- bestick Soppåse – brännbart  
- tallrikar, papp eller plast Återvinning – pappers- eller plastförpackning 
Engångsgrill, väl avsvalnad Soppåse – brännbart  
Espressokapsel, Nespresso, 100% 
aluminium 

Återvinning – metallförpackning (kaffet kan vara kvar) 

Espressokapsel, övriga märken Soppåse – brännbart  
Elektrisk utrustning  
- större produkter ÅVC– el/elektronik 
- småel Samlare eller ÅVC– el/elektronik 
Elkablar ÅVC– kabelskrot  
Epoxylim Miljöstation 
Etanol Miljöstation 
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Eternit ÅVC– kontakta personalen 
Etiketter, självhäftande Soppåse – brännbart  
Etiketter, sitter på annan förpackning Låt sitta kvar på förpackningen 

 
F  
Febertermometrar (kvicksilver) Miljöstation 
Febertermometrar (elektronisk) Samlare eller ÅVC– el/elektronik 
Fernissa Miljöstation 
Ficklampor (utan batterier) Samlare eller ÅVC– el/elektronik 
Film  
  (fotofilm, negativ, smalfilm, videofilm) Soppåse eller ÅVC– brännbart  
Filmjölksförpackning Återvinning – pappersförpackning  
Filmjölksförpackning m plastlock Återvinning – pappersförpackning (plastdelen i kartongen 

kan sitta kvar, skruvkorken sorteras som plastförpackning) 
Fimpar Soppåse – brännbart  
Fiskrens Soppåse – matavfall 
Flaskor  
- glas Pant eller Återvinning – glasförpackning ofärgad/färgad 
- plast Pant eller Återvinning – plastförpackning 
Flugmedel Miljöstation 
Flyttkartong Återvinning – pappersförpackning  
Fläckborttagningsmedel Miljöstation 
Fogmassa Miljöstation 
Folie, metall- (på mjukost, ugnsfolie mm) Återvinning – metallförpackning 
Folie, plast- Återvinning – plastförpackning  
Fotogen Miljöstation 
Fotokemikalier Miljöstation 
Freestyle Samlare eller ÅVC- el/elektronik 
Frigolit, köttråg eller liknande Återvinning – plastförpackning  
Frigolit, stötskydd i annan förpackning Återvinning – plastförpackning  
Frigolit, isoleringsmaterial ÅVC– brännbart  
Frityrolja (mindre än en liter) (hälls i 
plast-flaska eller i mjölkpaket m 
skruvkork) 

Soppåse – brännbart  

Frityrolja, större mängd (i dunk) ÅVC– matolja  
Fruktskal Soppåse – matavfall eller egen hushållskompost 
Frys-box, -skåp ÅVC– kyl och frys 

 
Fryspåse Återvinning – plastförpackning  
Fyrverkerier Polisen eller Åvc Strandmossen,  

kontakta personalen 
Fåtölj ÅVC– möbler med metallfjädrar 
Fälg; bil, cykel, moped/mc (utan däck) ÅVC– metallskrot  
Färg, flytande  
   vatten- och lösningsmedelsbaserad Miljöstation 
Färgburk, urskrapad och torr  
- plast Återvinning – plastförpackning  
- metall Återvinning – metallförpackning  
Färgpatron till skrivare Soppåse – brännbart, retursystem eller återanvändning 
Fönsterglas ÅVC– planglas  
Fönsterkuvert Soppåse – brännbart  
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Förpackningar  
- glas Återvinning – glasförpackning ofärgad/färgad 
- plast, hårda och mjuka Återvinning – plastförpackning  
- metall Återvinning – metallförpackning 
- papper Återvinning – pappersförpackning  
- well Återvinning – pappersförpackning  
- blandmaterial Sortera efter det material som överväger 

 
G  
Galgar Soppåse – brännbart  
Garderob ÅVC– färgat trä  
Gasbindor Soppåse – brännbart  
Gasoltub Inköpsställe eller ÅVC- farligt avfall, kontakta personalen 
Gem Soppåse – brännbart  
Gipsskivor ÅVC– gips  
Gladpack Återvinning – plastförpackning  
Glasflaskor Pant eller Återvinning – glasförpackning ofärgat/färgat 
Glas  
- burkar Återvinning – glasförpackning ofärgad/färgad 
- rutor (utan ram) ÅVC– planglas  
- dricksglas ÅVC– fyllnadsmassor  
- tallrikar ÅVC– fyllnadsmassor  
- vaser ÅVC– fyllnadsmassor  
Glasförpackningar Återvinning – glasförpackning ofärgad/färgad 
Glasspaket, papper Återvinning – pappersförpackning  
Glasspaket, plast Återvinning – plastförpackning  
Glasspapper, papper Återvinning – pappersförpackning  
Glasspapper, plast Återvinning – plastförpackning  
Glasspinnar Soppåse – brännbart  
Glastermos ÅVC– fyllnadsmassor  
Glasögon Hjälpinsamling via optiker eller Soppåse – brännbart  
Glykol Miljöstation 
Glödlampor  
- vanliga Samlare, Miljöstation eller ÅVC– ljuskällor (alla sorter) 
- halogen/lågenergilampor Samlare, Miljöstation eller ÅVC– ljuskällor (alla sorter) 
- billampor Samlare, Miljöstation eller ÅVC– ljuskällor (alla sorter) 
Godisomslag, plast Återvinning – plastförpackning  
Godisomslag, papper Återvinning – pappersförpackning 
Golvbeläggning, plast (ej PVC) ÅVC– brännbart 
Golvbeläggning, plast (PVC) ÅVC– deponi, kontakta personalen 
Golvrengöringsmedel Miljöstation 
Grammofon ÅVC– el/elektronik 
Grammofonskivor Soppåse – brännbart  
Gravlykta/-ljus Soppåse – brännbart  
Grenar, kvistar ÅVC– trädgårdsavfall eller egen trädgårdskompost 
Grill, engångs- (väl avsvalnad) Soppåse – brännbart  
Grillkol Soppåse – brännbart  
Grillkolspåse Återvinning – pappersförpackning 
Grytor, kastruller ÅVC– metallskrot  
Gräddpaket Återvinning – pappersförpackning  
Gräsklipp Egen trädgårdskompost eller ÅVC– trädgårdsavfall  
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Gräsklippare ÅVC– skrot alt el/elektronik  
Gummi Soppåse – brännbart eller ÅVC– brännbart 
Gummistövlar Soppåse – brännbart eller ÅVC– brännbart 

 
H  
Halogenlampor Samlare, Miljöstation eller ÅVC– ljuskällor (alla sorter) 
Heltäckningsmattor ÅVC– brännbart  
Hink, plast t.ex. syltburk Återvinning – plastförpackning  
Hink, annat användningsområde Soppåse – brännbart eller ÅVC– brännbart  
Hostmedicin Apotek 
Hundbajs, i plastpåse Uppsatta ”Hundlatriner” eller soppåse – brännbart  
Husgeråd  
-metall (ren) ÅVC– metallskrot  
-porslin ÅVC– fyllnadsmassor 
-glas ÅVC– fyllnadsmassor 
Hushållsmaskiner ÅVC– el/elektronik 
Hushållspapper Soppåse – matavfall eller egen hushållskompost 
Hushållspappersrulle Återvinning – pappersförpackning  
Husvagn Auktoriserad bilskrot 
Hydraulolja Miljöstation 
Hårfärgningsvätska Miljöstation 
Hårmousse sprayflaska, metall Återvinning – metallförpackning, OBS! Om den ej är 

tömd= Farligt avfall! = Miljöstation 
Hårmousse sprayflaska, plast Återvinning – metallförpackning, OBS! Om den ej är 

tömd= Farligt avfall! = Miljöstation 
Hårsprayflaska, metall Återvinning – metallförpackning, OBS! Om den ej är 

tömd= Farligt avfall! = Miljöstation 
Hårsprayflaska, plast Återvinning – metallförpackning, OBS! Om den ej är 

tömd= Farligt avfall! = Miljöstation 
Hårtork Samlare eller ÅVC– el/elektronik 
Häftklammer Soppåse – brännbart  
Härdare Miljöstation 
Högtalare ÅVC– el/elektronik 
Hörapparater Samlare eller ÅVC– el/elektronik 

 
 
I  
Impregnerat trä ÅVC– impregnerat trä 
Impregneringsmedel Miljöstation 
Inhalator Apotek eller soppåse – brännbart (utan medicinrester) 
Injektionsnål Apotek (särskild nålbehållare, fås kostnadsfritt) 
Injektionsspruta (utom nålen) Apotek (om det finns medicinrester i) 

Soppåse – brännbart (utan medicinrester) 
Insektsmedel Miljöstation 
Insulin Apotek 
Ipren, Ibumetin Apotek 
Isoleringsmaterial ÅVC– restavfall 

 
J  
Jod Miljöstation 
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Jord Egen trädgård eller Åvc Strandmossen, kontakta 
personalen 

Juiceförpackning Återvinning – pappersförpackning  
Juiceförpackning med plastkork Återvinning – pappersförpackning (plastdelen på 

förpackningen kan sitta kvar, skruvkorken sorteras som 
plastförpackning) 

Julgranar Egen trädgårdskompost eller ÅVC– trädgårdsavfall  
Julgransbelysningar Samlare eller ÅVC– el/elektronik 
Julklappspapper Återvinning – pappersförpackning 
Julklappssnöre Soppåse – brännbart  
Järnskrot ÅVC– metallskrot  

 
K  
Kaffefilter och sump Soppåse – matavfall eller egen hushållskompost 
Kaffekapsel, Nespresso, 100% aluminium Återvinning – metallförpackning (kaffet kan vara kvar) 
Kaffekapsel, övriga märken Soppåse – brännbart  
Kaffepaket, plast Återvinning – plastförpackning  
Kaffepaket, papper Återvinning – pappersförpackning 
Kakaopaket Återvinning – pappersförpackning  
Kakburk, metall Återvinning – metallförpackning  
Kakburk, plast Återvinning – plastförpackning  
Kakel ÅVC– fyllnadsmassor  
Kakform, metallfolie Återvinning – metallförpackning  
Kakform, papper Återvinning – pappersförpackning  
Kalklösare Miljöstation 
Kameror Samlare eller ÅVC– el/elektronik 
Kanyler Apotek (särskild behållare, fås kostnadsfritt) 
Kapsyler  
- metall Återvinning – metallförpackning  
- plast Återvinning – plastförpackning  
Karbon-/självkopierande papper Soppåse – brännbart  
Kartonger Återvinning – pappersförpackning  

ÅVC– wellpapp (större mängder) 
Kartongförpackningar Återvinning – pappersförpackning 
Kassettband Soppåse – brännbart  
Kastruller ÅVC– metallskrot  
Kataloger, mjuka pärmar Återvinning – trycksaker  
Kataloger, hårda pärmar ÅVC– brännbart eller soppåse – brännbart  
Kattmatsförpackning, portionspåse Återvinning – plastförpackning  
Kattsand, mindre mängder Soppåse – brännbart  
Kaustiksoda Miljöstation 
Kaviartuber (korken kvar) Återvinning – metallförpackning  
Kemikalier Miljöstation 
Keramik ÅVC– fyllnadsmassor 
Ketchupflaska, glas Återvinning – glasförpackning ofärgad/färgad 
Ketchupflaska, plast Återvinning – plastförpackning  
Kitt, i förpackning Miljöstation 
Kitt, torkat Soppåse – brännbart (mindre mängd) eller ÅVC– 

byggavfall, kontakta personalen 
Klister Miljöstation 
Klockor, batteridrivna Samlare eller ÅVC– el/elektronikavfall 
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Klorin Miljöstation 
Kläder, filtar, textilier Hjälporganisation eller soppåse – brännbart eller ÅVC– 

brännbart  
Klädnypor o klädgalgar Soppåse – brännbart  
Kniv (enstaka, väl inslagen) Soppåse – brännbart  
Kollegieblock Återvinning – trycksaker (spiralen kvar, kartongen tas bort) 
Kondom Soppåse – brännbart  
Konservburkar Återvinning – metallförpackning 

 
Kopieringspapper (från hemmakontoret) Återvinning – trycksaker  
Kopparputs Miljöstation 
Kork  
- kork Soppåse – brännbart  
- plast Återvinning – plastförpackning  
- metall Återvinning – metallförpackning  
Korrugerad  
- plast ÅVC– brännbart 
- metall ÅVC– metallskrot  
Krabbskal Soppåse – matavfall eller egen hushållskompost 
Kristallglas ÅVC– restavfall  
Kräftskal Soppåse – matavfall eller egen hushållskompost 
K-sprit Miljöstation 
Kutterspån från gnagare Egen trädgårdskompost eller soppåse – brännbart  
Kuvert  
-  vanliga och fönster- Soppåse – brännbart  
- förklistrade Soppåse – brännbart  
- vadderade Återvinning – pappersförpackning 
Kvicksilverlampor ÅVC– el/elektronik 
Kylklamp Soppåse – brännbart  
Kylskåp, frysskåp ÅVC– kyl och frys 
Köttförpackning, frigolit Återvinning – plastförpackning  
Köttförpackning, plast Återvinning – plastförpackning  

 
 
L  
Lackfärg Miljöstation 
Lacknafta Miljöstation 
Laddningsbara batterier Samlare eller Miljöstation eller ÅVC– batterier 
Larm (t ex billarm) ÅVC– el/elektronik 
Lastpall, engångs- ÅVC– trä 
Lasyr Miljöstation 
 
Leksaker 

 

- metall Soppåse – brännbart eller ÅVC– metall  
- plast, trä Soppåse – brännbart eller ÅVC– brännbart  
- uppladdningsbara Samlare eller ÅVC– el/elektronik 
Lim och limtuber Miljöstation 
Limstift Återvinning – plastförpackning  
Linolja, väl förpackat Miljöstation 
Livsmedelstråg  
- papp Återvinning – pappersförpackning  
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- porös plast Återvinning – plastförpackning  
Ljuskällor, samlingsnamn för glöd-& låg-
energilampor samt lysrör under 60 cm 

Samlare, miljöstation eller ÅVC– ljuskällor  

Lock  
- plast Återvinning – plastförpackning  
- metall Återvinning – metallförpackning  
Locktång Samlare eller ÅVC– el/elektronik 
Lut Miljöstation 
Lysrör Miljöstation eller ÅVC– lysrör  
Låda, papp- Återvinning – pappersförpackning  
Låda, trä- ÅVC– trä 
Lågenergilampa Samlare eller Miljöstation eller ÅVC– lampor (alla sorter) 
Läder Soppåse – brännbart  
Läkemedel Apotek 
Läppstifthylsa, metall Återvinning – metallförpackning  
Läppstifthylsa, plast Återvinning – plastförpackning  
Läskflaska Retur/Pant eller Återvinning – glasförpackning 

ofärgad/färgad 
Lösningsmedel Miljöstation 
Löv Egen trädgårdskompost eller ÅVC- kompost 

 
 
M  
Madrass  
- skumgummi ÅVC– brännbart  
- resår ÅVC– möbler med metallfjädrar 
Magasin, månadstidskrift Återvinning – trycksaker  
Magnecyl Apotek 
Malkulor Miljöstation 
Margarin-/smörförpackning, ytterkartong 
och skyddsfolie 

Återvinning – pappersförpackning 

Margarin-/smörförpackning, plastbägare Återvinning – plastförpackning 
Margarin-/smörförpackning, lock Återvinning – plastförpackning  
Margarinomslag Återvinning – pappersförpackning  
Marschall, metallbehållaren Återvinning – metallförpackning  
Mascara, hylsa Återvinning – plastförpackning  
Maskindiskmedel Miljöstation 
Matrester, se exempel i slutet av 
broschyren 

Soppåse – matavfall eller egen hushållskompost 

Matolja, upp till en liter (i plastflaska eller 
i mjölkpaket m skruvkork) 

Soppåse – brännbart  

Matolja, större mängd (i dunk) ÅVC– matolja  
Matta ÅVC– brännbart  
Mediciner Apotek 
Medicinförpackning för tabletter (plast 
och metallaminat) 

Återvinning – plastförpackning 

Medicinrör, metall Återvinning – metallförpackning  
Medicinrör, plast Återvinning – plastförpackning  
Metallförpackning/-burk, -lock Återvinning – metallförpackning 
Metallhandtag från hinkar Återvinning – metallförpackning  
Metallhållare från värmeljus Återvinning – metallförpackning  
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Metallrör, t.ex. vitaminer Återvinning – metallförpackning  
Metallskrot ÅVC– metallskrot 
Metanol Miljöstation 
Micropopcornspåse Återvinning – pappersförpackning  
Microvågsugn ÅVC– el/elektronik 
Miniräknare Samlare eller ÅVC– el/elektronik 
Mjukplast, plastpåsar, folie Återvinning – plastförpackning 
Mjölkförpackning Återvinning – pappersförpackning 
Mjölkförpackning m plastlock Återvinning – pappersförpackning, låt plastdelen sitta kvar, 

skruvkorken sorteras som plastförpackning  
Mjölpåse Återvinning – pappersförpackning  
Mobiltelefoner Samlare eller ÅVC– el/elektronik 
Moped Auktoriserad bilskrot 
Motorcykel Auktoriserad bilskrot 
Motorolja Miljöstation 
Mugg  
- plast Återvinning – plastförpackning 
- papper Återvinning – pappersförpackning 
- porslin (enstaka) Soppåse – brännbart  
Musmatta Soppåse – brännbart  
Myrmedel Miljöstation 
Målarsoda, målartvätt Miljöstation  
Möbler ÅVC– möbler 
Möbelpolish Miljöstation 
Mögelborttagning Miljöstation 

 
N  
Nagellack Miljöstation 
Napp Soppåse – brännbart  
Nappflaska (plast) Soppåse – brännbart  
Navkapsel  
- metall ÅVC– metallskrot  
- plast ÅVC– brännbart  
Nespressokapsel, 100 % aluminium Återvinning – metallförpackning (kaffet kan vara kvar) 
Nickel/kadmiumbatteri Samlare eller Miljöstation eller Återvinning – batteriholk 
Notislapp, förklistrad Soppåse – brännbart  
Nycklar ÅVC– metallskrot  
Nylonstrumpor Soppåse – brännbart  
Nätpåse, t.ex. för frukt Återvinning – plastförpackning  

 
 
O  
Oasis Soppåse – brännbart  
O’boy-burk Återvinning – pappersförpackning 
Ogräsmedel Miljöstation 
Olivolja, upp till en liter (i plastflaska eller 
i mjölkpaket m skruvkork) 

Soppåse – brännbart  

Olja, mat- Soppåse – brännbart  
Olja, motor- Miljöstation 
Oljefilter Miljöstation 
Oljefärg Miljöstation 
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Omslagspapper Återvinning – pappersförpackning  
Osthyvel Soppåse – brännbart  
Overheadfilm Soppåse – brännbart  

 
P  
Paraffin Soppåse – brännbart  
Paraffinolja Miljöstation 
Pappcylinder, t.ex. från toarullar Återvinning – pappersförpackning  
Papper  
- omslagspapper Återvinning – pappersförpackning  
- skriv-/ritpapper Återvinning – trycksaker  
- hushållspapper Soppåse – matavfall/brännbart eller egen hushållskompost 
- karbon-/självkopierande Soppåse – brännbart  
Pappersdukar Soppåse – brännbart  
Papperskassar/-påsar Återvinning – pappersförpackning  
Papperstallrikar Återvinning – pappersförpackning  
Pappersmugg Återvinning – pappersförpackning  
Paraply Soppåse – brännbart  
Parfym Miljöstation 
Parfymflaska, tömd Återvinning – glasförpackning ofärgad/färgad 
Pastakartong Återvinning – pappersförpackning  
Pastapåse Återvinning – plastförpackning  
Patron till skrivare Soppåse – brännbart eller retursystem eller återanvändning 
Pennor Soppåse – brännbart  
Pensel, med torkad färg (enstaka) Soppåse – brännbart  
Permanentvätska Miljöstation 
Personsökare Samlare eller ÅVC– el/elektronik 
PET-flaska Retur/pant eller Återvinning – plastförpackning 
Piprensare Soppåse – brännbart  
Pizzakartong Återvinning – pappersförpackning  
Plast runt ost, korv mm Återvinning – plastförpackning  
Plastad pappersförpackning Återvinning – pappersförpackning  
Plastburkar, -tuber, -dunkar, -lock Återvinning – plastförpackning  
Plastflaska, PET Retur/pant eller Återvinning – plastförpackning 
Plastic Padding  
- ny Miljöstation 
- härdad Soppåse – brännbart  
Plastmugg (ej engångsmuggar) Soppåse – brännbart  
Plastmugg, engångs- Återvinning – plastförpackning 
Plastfolie Återvinning – plastförpackning 
Plastpåsar, -säckar Återvinning – plastförpackning 
Plaströr, t.ex. för vitaminer Återvinning – plastförpackning 
Plasttuber, t.ex. tandkräm Återvinning – plastförpackning 
Plexiglas ÅVC– brännbart  
Plywood ÅVC– träavfall 
Plåster Soppåse – brännbart  
Plåt ÅVC– metallskrot  
Plåtburk Återvinning – metallförpackning 
Plåttermos (utan glasinsats) ÅVC– metallskrot  
Pocketbok (mjuka pärmar) Återvinning – trycksaker  
Polish Miljöstation 
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Porslin, enstaka fat o dyl. Soppåse – brännbart eller ÅVC– fyllnadsmassor 
Post-It-lappar Soppåse – brännbart  
Postorderkatalog Återvinning – trycksaker  
Potatispåse Återvinning – pappersförpackning 
Presenning ÅVC– brännbart  
Presentpapper Återvinning – pappersförpackning 
Presentsnören Soppåse – brännbart  
Proppar Soppåse – brännbart  
Propplösare Miljöstation 
Pulverpåse Återvinning – pappersförpackning 
Pumptermos  
- metall ÅVC– metallskrot  
- plast (utan ev. glasflaska) ÅVC– brännbart  
Putsmedel Miljöstation 
Påsar  
-papp Återvinning – pappersförpackning  
-plast Återvinning – plastförpackning  
-plast med metallbeläggning Återvinning – plastförpackning  
Påsförslutare, plast, t.ex. brödpåse Återvinning – plastförpackning  
Påsförslutare, med metalltråd Återvinning – metallförpackning 
Påskägg, papp eller plast Soppåse – brännbart  
Pärmar Soppåse – brännbart eller återanvändning 

 
R  
Radioapparat ÅVC– el/elektronik 
Rakapparater, el- Samlare eller ÅVC– el/elektronik 
Rakblad, (väl inslagna) Soppåse – brännbart  
Rakhyvlar Soppåse – brännbart  
Rapsolja, upp till en liter (i plastflaska eller 
i mjölkpaket m skruvkork) 

Soppåse – brännbart  

Refillpåsar, t.ex. flytande tvättmedel Återvinning – plastförpackning 
Reklamblad/broschyr/katalog Återvinning – trycksaker  
Rengöringsmedel, starka Miljöstation 
Rengöringssprayflaska, tömd Återvinning – plastförpackning  
Roller med intorkad färg (enstaka) Soppåse – brännbart  
Rostlösare Miljöstation 
Råttgift Miljöstation 
Räkskal Soppåse – matavfall eller egen hushållskompost 

 
 
S  
Saftdunk Återvinning – plastförpackning  
Saftflaska, glas Återvinning – glasförpackning ofärgad/färgad 
Saftflaska, plast Återvinning – plastförpackning  
Sallads-/tomattråg Återvinning – plastförpackning  
Sanitetsbindor Soppåse – brännbart  
Sanitetsporslin ÅVC– fyllnadsmassor 
Saxar, (enstaka, väl inslagna) Soppåse – brännbart  
Schampoflaska Återvinning – plastförpackning  
Senapsflaska Återvinning – plastförpackning  
Senapstub Återvinning – metallförpackning  
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Servetter, ofärgade Soppåse – matavfall eller egen hushållskompost 
Servetter, starkt färgade Soppåse – brännbart  
Sexpackssvep, runt t.ex. läsk/ölburkar Återvinning – pappersförpackning eller plastförpackning 
Silikon Miljöstation 
Silverputsmedel Miljöstation 
Sirapsflaska Återvinning – plastförpackning  
Självkopierande papper Soppåse – brännbart  
Skal (frukt, grönsaks-, rotfrukt, nötter, ägg 
etc.) 

Soppåse – matavfall eller egen hushållskompost 

Skokartong Återvinning – pappersförpackning  
Skokrämsburk, tömd Återvinning – metallförpackning  
Skor Soppåse – brännbart eller Second hand 
Skor med inbyggt ljus eller ljud ÅVC– el/elektronik eller Samlare 
Skrivpapper Återvinning – trycksaker  
Skrotbil Auktoriserad bilskrot 
Skumgummi Soppåse – brännbart  
Skumplast Återvinning – plastförpackning  
Slipers ÅVC– impregnerat trä  
Släpkärra Auktoriserad bilskrot 
Smink  
- med lösningsmedel Miljöstation 
- övrigt Soppåse – brännbart  
Smörjolja, - spray, - fett Miljöstation 
Smör-/margarinbyttor Om odelbar: välj största materialandel 
- plastdel Återvinning – plastförpackning  
- pappersdel Återvinning – pappersförpackning  
Smöromslag Återvinning – pappersförpackning  
Smörpapper Soppåse – brännbart  
Snus Soppåse – brännbart  
Snusdosa, locket Återvinning – plastförpackning  
Snusdosa, lössnus- Återvinning – plastförpackning eller pappersförpackning  
Snusdosa, portionssnus- Återvinning – plastförpackning  
Snören Soppåse – brännbart  
Sockerpaket Återvinning – pappersförpackning  
Sockerpåse Återvinning – pappersförpackning  
Soda Miljöstation 
Soffa ÅVC– möbler med metallfjädrar 
Spackel  
- sandspackel Soppåse – brännbart  
- övrigt Miljöstation 
Spackelburk, metall (urskrapad och torr) Återvinning – metallförpackning  
Spackelburk, plast (urskrapad och torr) Återvinning – plastförpackning  
Speglar, spegelglas ÅVC– planglas 
Spillolja Miljöstation 
Spisar ÅVC– el/elektronik 
Sprayflaskor/-burkar Miljöstation 
- tomma Återvinning – metallförpackning el plastförpackning 
Spritflaska Återvinning – glasförpackning ofärgad/färgad 
Sprängämnen Polisen 
Spånplattor ÅVC– trä 
Stearinljus Soppåse – brännbart  
Stekpannor ÅVC– metallskrot  
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Stubbar ÅVC– kontakta personalen  
Strykjärn Samlare eller ÅVC– el/elektronik 
Stålband Återvinning – metallförpackning 
Stålull Soppåse – brännbart  
Sugrör, plast Återvinning – plastförpackning  
Superlim Miljöstation 
Svamp- och algmedel Miljöstation 
Svetsad genomskinlig plast runt varor Återvinning – plastförpackning  
Sylthink Återvinning – plastförpackning  
Syra Miljöstation 
Säkringar Soppåse – brännbart  

 
T  
Tablettask Återvinning – pappersförpackning  
Taggtråd ÅVC– restavfall 
Takpapp  
- tjärpapp ÅVC– restavfall 
- annan takpapp ÅVC– brännbart  
Tallrikar  
- papper (rena) Återvinning – pappersförpackning  
- plast (rena) Återvinning – plastförpackning  
- porslin ÅVC– fyllnadsmassor 
- glas ÅVC– fyllnadsmassor 
Tallriksunderlägg Soppåse – brännbart  
Tamponger Soppåse – brännbart  
Tandborstar Soppåse – brännbart  
- batteridrivna Samlare eller miljöstation eller ÅVC– el/elektronik 
Tandkrämstuber av metall Återvinning – metallförpackning  
Tandkrämstuber av plast Återvinning – plastförpackning  
Tandtråd, lös eller på hållare Soppåsen – brännbart  
Tandtrådsbehållare, tom Återvinning – plastförpackning  
Tapeter Soppåse – brännbart  
Tapetklister Soppåse – brännbart  
Teblad Soppåse – matavfall  
Tegel ÅVC– fyllnadsmassor 
Telefax ÅVC– el/elektronik 
Telefon Samlare eller ÅVC– el/elektronik 
Telefonsvarare Samlare eller ÅVC– el/elektronik 
Telefonkatalog Återvinning – trycksaker  
Tepåse Soppåse – matavfall eller egen hushållskompost 
Termometrar (kvicksilver) Miljöstation 
Termometrar (elektronisk) Samlare eller ÅVC– el/elektronik 
Termos  
- glasinsats ÅVC– fyllnadsmassor  
- plåttermos, pumptermos av metall ÅVC– metallskrot  
- termos av plast (utan glasinsats) Soppåse – brännbart el ÅVC– brännbart  
Termostat ÅVC– el/elektronik 
Tetra Återvinning – pappersförpackning  
Textil, obehandlad Hjälporganisation eller soppåse – brännbart  
- flamskyddsbehandlad ÅVC– farligt avfall 
Terpentin Miljöstation 
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Thinner Miljöstation 
Tidning Återvinning – trycksaker 
Tipp-ex med lösningsmedel Miljöstation 
Tipp-ex vattenbaserat Soppåse – brännbart  
Tjära Miljöstation 
Toarulle, innerrullen Återvinning – pappersförpackning  
Tomat/salladstråg Återvinning – plastförpackning  
Tonerkassetter Retur till leverantör eller soppåse – brännbart  
Toner refillflaska, tömd Återvinning – plastförpackning  
Tops Soppåse – brännbart  
Tryckimpregnerat trä ÅVC– impregnerat trä 
Trådrulle, plast Återvinning – plastförpackning  
Tråg, livsmedel  
- papper Återvinning – pappersförpackning  
- porös plast/frigolit Återvinning – plastförpackning  
Trä  
- obehandlat ÅVC– ofärgat trä 
- målat, oljat ÅVC– färgat trä 
- impregnerat ÅVC– impregnerat trä 
- stubbar ÅVC– kontakta personalen  
T-sprit Miljöstation 
Tuber  
- metall (korken på) Återvinning – metallförpackning  
- plast (korken på) Återvinning – plastförpackning  
- med kemikalier Miljöstation 
Tusch, -märkpennor Soppåse – brännbart  
TV-apparater Leverantör (1 mot 1)vid köp eller ÅVC– el/elektronik 
Tvålflaska Återvinning – plastförpackning  
Tvättmaskin ÅVC– el/elektronik 
Tvättmedelsflaska Återvinning – plastförpackning  
Tvättmedelsförpackning Återvinning – pappersförpackning  
Tvättsvamp Soppåse – brännbart  
Tårtkartong Återvinning – pappersförpackning  
Tårtpapper, från bageri Återvinning – pappersförpackning  
Tårtpapper, köpt löst för hembruk Soppåse – brännbart  
Tändvätska Miljöstation 

 
 
U  
Ugnsrengöringsmedel Miljöstation 
Ur, el- Samlare eller ÅVC– el/elektronik 
Utemöbler  
- plast ÅVC– brännbart  
- trä, obehandlat ÅVC– trä  
- impregnerat eller oljat trä ÅVC– impregnerat trä 
Uppladdningsbara batterier Samlare eller Miljöstation eller återvinning – batteriholk  

 
V  
Vacuumförpackning, t.ex. för ost, korv  Återvinning – plastförpackning  
Vadderat kuvert Återvinning – pappersförpackning 
Varmvattenberedare ÅVC– el/elektronik 
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Vattenlöslig färg Miljöstation 
Vattenslang  
- klippt till max 1 m längder ÅVC– brännbart 
- långa ÅVC– restavfall 
Vaxduk Soppåse – brännbart  
Veckotidning Återvinning – trycksaker  
Wellpapp Återvinning – pappersförpackning  

ÅVC– wellpapp (större mängder) 
Video  
- bandspelare Leverantör (1 mot 1) vid köp eller ÅVC– el /elektronik 
- kamera Leverantör (1 mot 1) vid köp eller samlare eller ÅVC– 

el/elektronik 
- kassett Soppåse – brännbart  
- kassettfodral Soppåse – brännbart  
Vinflaska Återvinning – glasförpackning ofärgad/färgad 
Vinkartong, papplådan Återvinning – pappersförpackning  
Vinkartong, innerpåsen med tapp Återvinning – plastförpackning  
Vintetra Återvinning – pappersförpackning  
Vitamin/medicinrör, metall Återvinning – metallförpackning  
Vitamin/medicinrör, plast Återvinning – plastförpackning  
Vitvaror (spis, tvätt- diskmaskiner) ÅVC– el/elektronik 
Voltaren Apotek 
Vykort Soppåse – brännbart  
Våtservettförpackning, papper med/utan 
blank insida 

Återvinning – pappersförpackning 

Våtservettförpackning, plast Återvinning – plastförpackning  
Vällingpaket, med innerpåsen Återvinning – pappersförpackning  
Värmeljushållare (aluminium) ÅVC - metallskrot 
Värmeljushållare (plast) Soppåse - brännbart 
Värktabletter Apotek 
Väteperoxid (rest från hårfärgning el blek-
ning) 

Miljöstation 

Växt-er, -delar, mjuka, mindre delar Soppåse – matavfall eller egen trädgårdskompost 
Växter, större el med hårda stammar ÅVC– trädgårdsavfall  
Växtgift Miljöstation 

 
 
W  
Wellpapp Återvinning – pappersförpackning 

 
Y  
Yoghurtburk Återvinning – plastförpackning  
Yoghurtpaket Återvinning – pappersförpackning  
Yoghurtpaket med plastkork Återvinning – pappersförpackning, låt plastdelen sitta på 

paketet, skruvkorken sorteras som plastförpackning  
Ä  
Äggkartong Återvinning – pappersförpackning  
Äggskal Soppåse – matavfall eller egen hushållskompost 
Ättiksprit (12 %, 24 %, mindre mängder) Slasken 
Ättiksyra Miljöstation 
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Ö  
Öl- o läsktråg, kartong runt flerpack Återvinning – pappersförpackning 
Öl- o läsktråg, plast runt flerpack Återvinning – plastförpackning  
Ölflaska Pant eller Återvinning – glasförpackning ofärgad/färgad 

 
 
Exempel på matavfall som kan lämnas i matavfallspåsen 
(både råa och tillagade) 
Kött, korv, fisk, kyckling, skaldjur 
Köttben, fiskrens, räkskal, kräftskal 
Frukt- och grönsaksrester 
Rotfrukter, pasta, nudlar, ris 
Ägg, äggskal 
Hushållspapper, servetter 
Bröd, kex, kakor, bullar 
Choklad, godis, chips, popcorn, snacks 
Kaffesump, kaffefilter, teblad, tepåsar 
Blommor och mjuka växtdelar, mindre mänger blast (t.ex. från morötter) 

 
 

Egna anteckningar 
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KONTAKT 
Du är välkommen att ringa till Tekniska förvaltningen/Renhållningen 
om du har några frågor om hur olika artiklar skall hanteras. 
 
Vi tar också tacksamt emot synpunkter på innehållet och förslag till ut-
veckling av guiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENHÅLLNINGEN 
Abonnemangsfrågor och information 

0550-881 36 
 

Felanmälan och beställning hämtning, även latrin 
0550-881 40 

 
Fakturafrågor 
0550-880 34 

 
Strandmossens avfallsanläggning, ÅVC 

0550-839 88 
 

Renhållningschef 
0550-881 35 

 


