
Komposterbart hushållsavfall
Matrester, äggskal och mindre ben läggs i 
papperspåse som sedan slängs i det bruna 
kärlet. Blanda gärna med hushållspapper 
eller lägg en tidningssida i botten om det 
blir för blött. 

Brännbart hushållsavfall
Brännbart hushållsavfall samlas i en valfri 
påse och läggs i det grå kärlet.

T ex kuvert, all plast som inte är en 
förpackning, dammsugarpåsar, blöjor, 
och CD-skivor. 

Så här sorterar vi vårt avfall

Sorterat 

avfall

Hämtas av sopbilen

Lämnas till återvinningsstationen
Ofärgade  
glasförpackningar
Endast burkar och flaskor! 

OBS! Pantflaskor läm-
nas i butik. Glödlam-
por är elavfall.

Färgade  
glasförpackningar
Endast burkar och flaskor!

OBS! Dricksglas, spegelglas, 
fönster, porslin och keramik 
är deponi.

Metall- 
förpackningar
Skölj ur förpackningen. 
Är det en tub så töm 
ut så mycket det 
går och låt sedan 
korken sitta kvar. 

Metallskrot All metall som 
inte är en förpackning. 

T ex kastruller, verktyg, 
cyklar, takrännor, stuprör, 
gräsklippare.

Elavfall Allt som 
drivs med sladd eller 
batteri. 

T ex lågenergilampor, lysrör, 
klockor, telefoner, laddare, 
leksaker, hårblås.

Batterier Alla typer 
av batterier kan lämnas 
på återvinningscentralen. 
Småbatterier kan även 
lämnas i batteriholkar.

Lämnas till återvinningscentralen

Plastförpackningar
Återvinn såväl hård- som 
mjukplast. 

De läggs löst i samma behål-
lare och separeras i mekanisk 
eftersortering.

Pappersförpackningar
Återvinn såväl kartong som 
påsar. 

Skölj ur, platta till och vik ihop 
förpackningen!

Tidningar och trycksaker
Även böcker med mjuk 
pärm och kollegieblock med 
spiralrygg. 

OBS! inga kuvert och  
post-it lappar

Träavfall Sortera impreg-
nerat och obehandlat trä 
var för sig.

T ex virke, trämöbler, 
pallar, slipers m.m.

Deponi Allt som inte kan 
brännas eller återvinnas. 

T ex porslin, keramik, 
drickglas, speglar, säk-
ringar, proppar, lerkru-
kor, kattsand.

Brännbart Grovavfall 
Endast skrymmande avfall, ej 
vanliga hushållssopor. 

T ex möbler, större leksaker, 
madrasser, skidor m.m.

Gips Även med tapetrester eller målarfärg.

Wellpapp känne- 
tecknas av sitt vågskikt.
Små mängder kan lämnas 
på återvinningsstationen.

Trädgårdsavfall Separera ”kompos-
terbart” t ex löv, gräs och ris från ”flisbart” 
t ex kvistar och grövre ris. Töm ur trädgårds-
avfallet ur sopsäckarna tack!

Farligt avfall Färgrester, lös-
ningsmedel, lack, lim, oljerester, 
asbest, kemikalier, sprayburkar, 
kvicksilverhaltiga material.
Förslut behållaren väl och 
märk den med innehållet eller 
skriv ”okänt” om du inte vet. 
Blanda inte olika avfall.


