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Sigtuna kommun, renhållning
Kommunstyrelsen, genom stadsbyggnadskontoret, ansvarar för avfallsfrågor i Sigtuna 
kommun. Stadsbyggnadskontoret har ansvaret för att avfallshanteringen sker på ett rätt och 
ändamålsenligt sätt enligt gällande lagstiftning och enligt kommunfullmäktiges riktlinjer. 
    Frågor som rör fakturor, ägarbyte, byte av kärlstorlek och hämt nings intervall ställer du till 
stadsbyggnadskontoret, renhållning, telefon 08-591 261 97.

Besöksadress: Kommunhuset, Södergatan 20, Märsta. 
Postadress: Sigtuna kommun, stadsbyggnadskontoret, renhållning, 195 85 Märsta.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden är tillsynsmyndighet för avfallsfrågor. Om någon slarvar 
med avfallshanteringen så att det blir hygieniska eller miljömässiga problem, anmäler du 
detta till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Nämnden prövar också frågor om undantag från 
gällande bestämmelser. Telefon 08-591 260 00 vx.

Allmän information
Almanacka 
Sigtuna kommun ger ut en almanacka en gång per år. Den delas ut till alla hushåll i 
kommunen. Där finns information om hämtningar, taxa, öppettider och mycket annat  
som är viktigt att veta om kommunens avfallshantering. Om du av någon anledning inte 
har fått en almanacka, ring stadsbyggnadskontoret, renhållning, telefon 08-591 261 97,    
så skickar vi en.

Förpacknings- och tidningsinsamlingen, Fti, ansvarar för Återvinnings-
stationerna i Sigtuna kommun, www.ftiab.se

på Sveriges avfallsportal finns information om hur du sorterar ditt avfall och 
varför det bör sorteras, var avfallet ska lämnas och vad  som händer sedan. www.sopor.nu



4

brännbart aVFaLL
Soppåsen är till för brännbart hushållsavfall. det vill säga avfall som uppkom-
mer i hushållet och som blir över då du sorterat ut matavfall, farligt avfall, 
elavfall, grovavfall, förpackningar och tidningar.

Du som bor i villa
Sophämtning sker varannan vecka, jämna veckor, för grönt kärl med brännbart hushållsavfall.

Du betalar en årsavgift för att få dina sopor hämtade. Har du synpunkter eller vill ändra på 
ditt abonnemang kontaktar du kundtjänst, telefon 08-591 261 97. Vi erbjuder olika typer av 
abonnemang, exempelvis sommarhämtning om du har ett fritidshus.
    Överfulla sopkärl hämtas inte. Ett sopkärl är överfullt då locket inte går att stänga. För att 
byta till ett större sopkärl se hemsidan eller ring renhållningens kundtjänst, 08-591 261 97.    
Har hushållet bara tillfälligt mycket sopor kan speciella ”hämtning betald säckar” användas. 
Säckarna ställs ovanpå sopkärlet och  hämtas i samband med ordinarie soptömning. Säckarna 
beställer du av Sigtuna kommun, renhållning eller köper på Brista Återvinningscentral. Inga 
andra säckar hämtas av vår entreprenör. Hämtning av brännbart avfall sker mellan klockan 
06.00 och 22.00, på fastställd dag och på anvisad plats.
    Om du inte använder din bostad under en sammanhängande period av tre månader kan du 
begära uppehåll av hämtning. Skriftlig anmälan ska vara Sigtuna kommun, renhållningen, 
tillhanda senast fyra veckor före uppehållet. Blankett finns på hemsidan eller beställ genom 
Sigtuna kommun, renhållning, telefon 08-591 291 97.

Du som bor i lägenhet
Sophämtningen ingår i din hyra. Har du synpunkter eller klagomål på sophämtningen, 
kontakta i första hand din fastighetsägare/fastighetsskötare.
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SorterA dinA Sopor

Tänk på att

•  farligt avfall, elavfall och grovavfall aldrig får hamna i soppåsen 

•  förpacka avfallet och knyta ihop soppåsen 

•  se till så att inget avfall kan skära eller skada hämtpersonalen

•  överfulla sopkärl töms inte, locket till ditt sopkärl måste vara stängt

•  du kan beställa ”hämtning betalsäck”, om du tillfälligt har mycket 
 sopor

•   ditt kärl måste stå ute från klockan 06.00, på tömningsdagen. 
 tömning sker mellan 06.00 och 22.00.

•  om ditt kärl inte har blivit tömt, kontakta oss dagen efter din 
 tömningsdag

•  det är fastighetsägarens ansvar att se till att det är skottat och sandat        
    framför sopkärlet. Annars blir det inte tömt.

Genom att sortera ut matavfall, förpackningar och tidningar minskar 
avfallsmängderna. 

Visste du att 
•  brännbart avfall energiåtervinns till el och värme

•  vi gör biogas och biobränsle av matavfall och materialåtervinner gamla 
   förpackningar till nya förpackningar.
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Visste du att allt matavfall behandlas biologiskt genom rötning. 
då omvandlas matavfallet till energi i form av biogas och till näring i form 
av biogödsel.

MataVFaLL 
Matavfall är rester från till exempel kött, fisk, fågel, grönsaker, frukt och bröd. 
utsorterat matavfall sorteras ut i särskilda papperspåsar och läggs i bruna 
matavfallskärl. 

Du som bor i villa
Tömning av matavfallskärl sker varannan vecka, ojämna veckor. Förutom på sommaren då             
vi tömmer matavfallskärlen varje vecka. För information om vilka veckor, se almanackan eller    
hemsidan.
    Utdelning av nya papperspåsar sker 1 gång per år. För mer information om när, se hemsidan     
och annonser i Sigtunabygden. Du kan också kompostera ditt matavfall i en godkänd varm-
kompostbehållare som finns att köpa på byggmarknader och liknande. En skriftlig anmälan 
måste göras till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Du som bor i lägenhet
I de flesta flerbostadshus finns möjlighet till utsortering av matavfall. Vill du veta mer om detta, 
kontakta din fastighetsägare eller styrelsen i din bostadsrättsförening.
    Tömning av matavfallskärl sker varje eller varannan vecka.
    Många fastighetsägare väljer att ha ett lager av matavfallspåsar. Fråga din fastighetsvärd om        
det finns i fastigheten du bor i.

Det finns även matavfallspåsar att hämta på:

•  Kommunhuset, Södergatan 20, Märsta

•  Märsta bibliotek, Nymärsta kulle 1, Märsta

•  Sigtuna bibliotek, Runstigen 1, Sigtuna

•  Valsta bibliotek, Valsta torg 6, Märsta

•  Brista Återvinningscentral, Returvägen 22, Märsta

•  Lunda livs, Lilla Söderby 101, Märsta

•  Matöppet, Rosersbergsvägen 27, Rosersberg

•  Drakegården, Stora gatan 33, Sigtuna
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HAntering AV ditt MAtAVFALL oCH KärLet

Tänk på att

•  alltid använda matavfallspåsarna till ditt matavfall

•  undvika att placera kärlet i direkt solljus, då minskar risken för lukt

•  om kärlet hålls torrt och rent minskar problem med lukt på sommaren  
 och med fastfrysning av påsarna under vinterperioden

• försluta påsarna noga. Kärlet är säkert mot skadedjur (råttor), men om  
 påsarna är dåligt förslutna kan det bildas fluglarver och flugor. 

Tips

•  under vinterperioden kan matavfallspåsen ställas ut en stund innan den  
 läggs i det bruna kärlet. det minskar risken för fastfrysning i kärlet.

•  enklaste sättet att rengöra kärlet är att ibland spola ur och låta det torka  
 med öppet lock.

•  För att motverka flugor och fluglarver under sommarperioden. 
 Stryk eller spraya lite ättika på kärlets insida och botten.
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Tips!

•  Köp aldrig mer än du behöver.
•  Välj vattenbaserad färg.
•  i den mån det går, välj produkter som är miljömärkta.
•  Använd tändpapper istället för tändvätska.
•  Använd uppladdningsbara batterier.      

Visste du att allt farligt avfall som samlas in sorteras och energiåtervinns
eller destrueras.

Tänk på att

• farligt avfall måste hanteras varsamt
•  inte blanda olika medel i samma förpackning utan lämna dem var för sig
•  kontrollera att förpackningarna är hela och inte läcker. 
•  om du använder en annan förpackning än originalförpackningen ska denna  
 förpackning tåla kemikalien. Märk tydligt upp vad som finns i.

FarLIGt aVFaLL
Farligt avfall är avfall som är farligt för människa och/eller miljö, till exempel 
färg-, lack- och limrester, nagellack, lösnings- och rengöringsmedel, batterier 
och diverse kemikalier. detta får aldrig läggas i soppåsen eller hällas i avloppet. 
därför erbjuder vi röda boxar eller röda kassar, för att göra insamling av farligt 
avfall i hemmen lättare.

Du som bor i villa                                                                         
•   Du som bor i villa kan via renhållningen få en röd box att samla ditt farliga avfall i. 
 För boxen kan du, via hemsida eller kundtjänst boka avgiftsfri tömning fyra gånger per år.

Du som bor i lägenhet
•   Du som bor i lägenhet kan få en röd kasse via renhållningen att samla farligt avfall i.

Du kan lämna ditt farliga avfall till:
•   kommunens fasta miljöstationer på Brista och i Sigtuna stad vid Q8, Pilsbovägen.
•   den mobila miljöstationen som trafikerar hela kommunen. Hämttider, platser och datum  
 hittar du i almanackan och på vår hemsida.

Det finns batteriholkar för små batterier på många ställen i kommunen. Platser och datum hittar 
du i almanackan och på vår hemsida.

Gamla och överblivna mediciner samt kanyler skall alltid lämnas till apotek.
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ELaVFaLL
elavfall är saker som har drivits med sladd eller batteri. tV, radio, datorer, 
mikrovågsugnar, kyl möbler, vitvaror, hårtorkar etc. Hit räknas även glöd-
lampor, lysrör och lågenergilampor.

Du som bor i villa 
•  Lämna ditt elavfall på Brista Återvinningscentral. För öppettider se almanackan eller   
    hemsidan.
•  Får kostnadsfri elavfallshämtning 3 gånger per år. För tider se almanackan eller hemsidan.
•  Vår mobila miljöstation tar emot elavfall upp till en mikrovågsugns storlek. För tider och      
    platser se almanackan eller hemsidan.

Du som bor i lägenhet
•  Lämna ditt elavfall på Brista Återvinningscentral. För öppettider se almanackan eller   
    hemsidan.
•  Fråga din fastighetsvärd om det finns ett rum eller kärl för elavfall i din fastighet. 
    Elavfallet  hämtas, kostnadsfritt, var fjärde vecka i flerfamiljshus.
•  Vår mobila miljöstation tar emot elavfall upp till en mikrovågsugns storlek. 
    För tider och platser se almanackan eller på vår hemsidan.

Renhållningsordningen säger att elavfall ska hållas skiljt från övrigt avfall. Elavfallet kan 
lämnas till producenternas insamlingssystem eller till av fastighetsinnehavaren anvisad plats 
i fastigheten. Det betyder att din fastighetsägare kan erbjuda de boende att sortera ut elavfall 
grovsoprummet eller dylikt, eller hänvisa till Brista Återvinningscentral.

MILJöStatIOnEr 
Sigtuna kommun har en miljöstation i Sigtuna 
stad vid Q8, pilsbovägen och en vid Brista 
Återvinningscentral, returvägen 22, Märsta.  

Som ett alternativ till de fasta miljöstationerna finns 
även en mobil miljöstation. Den består av en lastbil 
som på bestämda tider och platser hämtar hushållens
farliga avfalloch småelektronik.
    Den mobila miljöstationen tar endast emot elavfall 
upp till en mikrovågsugns storlek. Större elavfall är du 
välkommen att lämna på Brista Återvinningscentral.           
Du hittar den mobila miljöstationens turlista i alma-
nackan och på vår hemsida www.sigtuna.se/avfall
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GrOVaVFaLL
grovavfall är avfall som uppkommer i hushållet men som inte ryms i soppåsen 
eller som av andra skäl inte ska läggas där, till exempel trasiga möbler, husgeråd 
och cyklar och avfall från mindre renoveringar.

Du som bor i villa
•  Lämna ditt grovavfall på Brista Återvinningscentral. För öppettider se almanackan eller
 hemsidan. 

Du som bor i lägenhet 
•  Fråga din fastighetsvärd om det finns container för grovavfall i din fastighet.
•  Lämna ditt grovavfall på Brista Återvinningscentral. För öppettider se almanackan eller
    hemsidan.

 

Tips!

•  är någon annan intresserad av det som du vill bli av med? det finns flera   
 organisationer som tar emot saker av bra kvalitet. du kan lämna dina  
 saker till Återbrukets butik på Södergatan i Märsta, i deras container   
 på Brista Återvinningscentral eller kontakta dem på telefon 08-591 127 75   
 för hämtning. 

•  Behöver fler än du bli av med grovavfall? Fråga grannarna, kanske ni är   
  flera som kan dela på kostnaderna för en gemensam container.

Visste du att grovsopor som samlas in via grovsoprum eller container 
sorteras efter fraktioner på samma sätt som de grovsopor du själv lämnar 
in på Brista Återvinningscentral för att kunna återvinnas på bästa sätt.
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FörPaCKnInGar OCH tIDnInGar
det är företagen som tillverkar, importerar eller säljer en förpackning eller 
varor i förpackningar som ansvarar för att förpackningarna samlas in och 
återvinns. det kallas för producentansvar. 

Du kan lämna in dina förpackningar och tidningar till en av återvinningsstationerna i Sigtuna 
kommun. Information om din närmaste återvinningsstation hittar du i vår almanacka eller på 
www.ftiab.se. 

Det finns även ett större antal tidningscontainrar i kommunen. Placeringen av dessa hittar 
du i almanackan och på hemsidan.

Många flerfamiljshus har fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar. Hör 
med din fastighetsvärd om det finns rum för källsortering av förpackningar och tidningar i          
din fastighet. 

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI. 

Återvinningsstationerna inrättas och drivs av producenterna själva genom 
Förpacknings- och tidningsinsamlingen, Fti. det är du som konsument som 
indirekt är med och betalar för dessa återvinningsstationer genom ett extra 
påslag av priset på varan. om du vill veta mer om Fti eller 
insamlingen av förpackningar och tidningar kan du gå in 
på www.ftiab.se eller ringa 0200-88 03 11.
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Tänk på att

•  bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och villasamfälligheter kan under-  
 lätta för de boende att källsortera genom att ordna med hämtning av   
 förpackningsmaterial och tidningar i eller i anslutning till fastigheten.   
 Vill du ha hämtning av förpackningar och tidningar får du själv kontakta 
 en entreprenör

•  alla förpackningar ska vara tömda och rengjorda

•  förpackningar med olika material ska separeras. går det inte att skilja de   
 olika  materialen åt sorteras förpackningarna efter det materialet som 
 det är mest av

•  platta till och vik ihop förpackningarna om det går

•  lägg mindre förpackningar i större

•  ta av kapsyler, lock och korkar och sortera dem till återvinning efter 
 materialslag

•  de flesta matförpackningar har i dag en informationstext där det står          
 hur de olika delarna av förpackningen ska sorteras ut.

FörPaCKnInGar OCH tIDnInGar
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Visste du att:

Metallförpackningar kan återvinnas hur många gånger som helst och, ingen 
metall är för stor eller för liten för att lämnas till återvinning. Cyklar, konservburkar, 
värmeljushålare, lock, kapsyler, spik och gem, allt kan återvinnas. 
    Alla metallförpackningar som samlas in i Sverige återvinns. Vid återvinning, 
sorteras de sedan så att stål skiljs från aluminium. Läskkapsyler blir järnvägsräls, 
motordelar eller armeringsjärn och aluminium blir nya konservburkar.
    Ett kilo aluminium räcker som förpackningsmaterial till mer än 70 läskburkar.    
    Energibesparing vid återvinning av metall är 75 procent, jämfört med att göra nytt 
stål från malm.

Glasförpackningar kan återvinnas så många gånger som helst utan att kvalitén 
försämras. Dessutom sparas råvaror som sand, soda och kalk, vilka finns i begränsad 
mängd. Att återvinna glas sparar även på energi, eftersom det åtgår mindre 
vid återvinning än vid nyproduktion. Gamla glasförpackningar blir nya eller 
isoleringsmaterial.

Pappersförpackningar och förpackningar i kartong går att återvinna upp till sju 
gånger. Det sparar på våra skogar. Ett ton returpapper motsvarar ungefär 14 träd. Det 
åtgår även mindre mängd energi att återanvända gammalt papper för att göra nytt, än 
att producera nytt från träråvara. Gamla pappersförpackningar blir nya.

Plastförpackningar är vanligtvis gjorda av olja som är en ändlig resurs. I Sverige 
använder vi ungefär 17 kilo plastförpackningar per person och år. Och för varje 
plastförpackning som återvinns, till nya förpackningar, sparar vi 1 liter olja och 
minskar koldioxid utsläpp. Det tar 450 år innan en plastförpackning som hamnat i 
naturen bryts ner. Gamla plastförpackningar blir nya förpackningar eller produkter, 
din klocka kanske består av två återvunna ketchupflaskor.

Tidningspapper kan återanvändas till nytt papper upp till sju gånger. Det sparar på 
våra skogar eftersom papper görs av massaved från träd. När pappersbruken tillverkar 
papper av returfiber istället för färskfiber, så minskar vi även på energiförbrukningen. 
Återvinning av papper kräver endast en tredjedel av energiåtgång, jämfört med 
nyproduktion. Gamla tidningar blir huvudsakligen nya och kontorspapper blir 
toalett- och hushållspapper.

Metall, glas, kartong, plast, papper och wellpapp – Man sparar 60–90 procent 
energi genom att använda återvunnet material istället för råvaror.

FörPaCKnInGar OCH tIDnInGar
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•  Glas
•  Glödlampor, lysrör och lågenergi-
    lampor 
•  Komposterbart trädgårdsavfall 
•  Papper 
•  Skrot och metaller 
•  Träavfall 
•  Wellpapp och kartong

Brista har öppet:

Måndag                   kl 07.00-19.00
Tisdag–torsdag       kl 07.00-16.00
Fredag                     kl 07.00-14.30
Lördag–söndag      kl 10.00-14.00

Brista har stängt:

•  Nyårsdagen
•  1 maj                             
•  Nationaldagen
•  Midsommarafton       

•  Midsommardagen     

Övriga helgdagar har Brista öppet som vanligt. 

•  Julafton
•  Juldagen
•  Annandag jul
•  Nyårsafton

Det här kan du lämna på Brista:

•  Batterier 
•  Brännbart
•  Deponirest 
•  Elektronikskrot
•  Däck med fälg 
•  Däck utan fälg 
•  Farligt avfall 
•  Frigolit och plast 

brISta ÅtErVInnInGSCEntraL 
På Brista Återvinningscentral, ÅVC, Returvägen 22 i Märsta kan hushållen, kostnadsfritt, 
lämna sitt sorterade grovavfall samt farligt avfall och förpackningar. 

Mer information om Brista ÅVC hittar du på vår hemsida www.sigtuna.se. 
Du kan även kontakta Brista på telefon 08-591 202 20.

FTI insamling – Förpackningar i glas, metall, papper och plast.

Containern för återbruk av byggmaterial.
– Hit kan du skänka byggmaterial exempelvis tegel, takpannor, 
dörrar och fönster i bra skick som kan återanvändas. 
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Tänk på att

•  för att få lämna avfall på Brista Återvinningscentral får transportfordonet       
 inte vara större än att det kan framföras med B-körkort, det vill säga   
 3,5 ton 

•  om du har otympligt material, exempelvis möbler, ska du kontakta   
 personalen på Brista för sorteringsanvisning 

•  företag måste betala för att få lämna avfall på Brista Återvinningscentral

•  lånar du en firmaskyltad bil kan personalen vägra dig att lämna avfall 
 om du inte betalar – trots att du är där som privatperson. om du som
 privatperson planerar att åka till Brista Återvinningscentral med firmabil   
 (gäller ej hyrbil från bensinstation och dylikt) måste du först föranmäla        
 ditt besök till vår kundtjänst.
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ÅtErVInnInGSHELG I SIGtUna
Vår och höst, ställer Sigtuna kommun upp mobila hämtstationer i Sigtuna stad 
och rosersberg. För tider se almanackan, annonser eller hemsidan.

I den mobila hämtstationen kan du lämna:

•  Trädgårdsavfall  

•  Farligt avfall

•  Saker till Återbruket, till exempel husgeråd och mindre möbler

•  Kläder och skor till Butiken skänkt och återhängt                                   

aVFaLLSMInIMErInG
Avfallsminimering innebär att man genom olika typer av åtgärder minskar mängden avfall. 
Åtgärderna handlar om en förändring av produktion av varor och tjänster samt en inriktning 
och en nivå på konsumtion. 

Du kan göra ett antal medvetna val:

• Undvik helt eller delvis, att köpa produkter som är onödiga och skadliga för människa och   
 miljö. 
• Välja att exempelvis köpa varor med längre livslängd, som förbrukar mindre resurser och   
 innehåller mindre mängd farliga ämnen. 
• Återanvänd eller låt produkter du själv inte längre vill ha eller behöver, gå vidare till någon   
 annan.

På vardagsspråk, kan avfallsminimering sammanfattas som, miljösmart konsumtion.
    

Visste du att den mest miljövänliga varan är den som aldrig har producerats.
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ÅtEranVänDnInG
Återanvändning innebär att låta produkter som man själv inte längre kan eller vill använda, gå 
vidare till nästa användare där den har en fortsatt funktion och mening. Eller, att själv fortsätta 
att använda produkten ett tag till innan man väljer att göra sig av med den.
    Återanvändning är generellt det mest miljövänliga och enklaste sättet för samhället att ta 
vara på saker som ägaren vill bli av med.

Återanvändning sparar på jordens resurser, då vi återanvänder redan tillverkade varor i stället 
för att producera nytt. 

Visste du att

• de viktigaste produkterna att återanvända ur miljöhänsyn är, elektronik 
 och kläder, som båda har stor miljöpåverkan i tillverkningsledet
• för att få fram 1 kg bomull så krävs upp till 30 000 liter vatten
• ett par jeans kan innehålla över 100 olika kemikalier
• för att tillverka 1 kilo nylon åtgår energi motsvarande 4,6 liter bensin.

TIPS!  

• Handla på loppis, secondhand i butik eller via nätet.
• Var med på bytardagar för sportutrustningar, när barnen växer.
• ordna egen garageloppis, sälj det du inte längre behöver. 
• Lägg ut till försäljning på internet.
• Använd dina kläder och prylar en säsong till.
• gör om-design av saker du redan har.
• reparera, lappa och laga trasiga kläder, skor och möbler.
• Sy om eller sy nytt av gamla kläder.
• ge bort det du själv inte behöver eller använder. titta på nätet vilka  
 organisationer som tar emot begagnat och som finns i din närhet.

Återbruka genom hantverk och skapande, hitta glädje i att återanvända 
för miljöns skull. 

Hitta inspiration på nätet, gogla på återbruk, secondhand och återanvända. 
eller starta en studiecirkel och lär dig mer om återbruk, och vad du kan 
göra.
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bUtIKEn ÅtErbrUKEt
Till butiken Återbruket kan du skänka möbler och husgeråd som du inte längre behöver eller
vill ha. Butiken finns på Södergatan 4 i Märsta. 
Öppettider: tisdag – onsdag, kl 10.00 – 15.00. Torsdag kl 10.00 – 18.00. 
Du kan även lämna in saker i Återbrukets lokal på Brista Återvinningscentral. 
Efter överenskommelse kan butiken även hämta det du vill skänka bort.
Ring 08-591 127 75.

bUtIKEn SKänKt OCH ÅtErHänGt
Till Butiken skänkt och återhängt kan du skänka kläder, skor, väskor och smycken, som du   
inte längre behöver eller vill ha. Butiken finns i Forums lokal på Stockholmsvägen 25 i Märsta. 
Öppettider: tisdag – fredag, kl 10.00 – 18.00.
Efter överenskommelse kan butiken även hämta det du vill skänka bort. 
Ring 073-661 04 30
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SOPSOrtErInG från a–ö

A–d       19

e–H 30

i – L         41

M–p 53

Q–t 65

u–Y 82

Z– ä 86

FörKOrtnInGar
Brista Återvinningscentral = Brista ÅVC

Återvinningsstation = ÅVS



OrDLISta
Vanliga ord som förekommer i samband med avfallshantering och sortering.

brännbart avfall
Avfall som kan brinna utan energitillskott till exempel trä och papper.

El avfall
Kasserade elektriska och elektroniska produkter med sladd eller batteri.

Energiutvinning
Genom att bränna avfall i kraftvärmeverk, tas energin i avfallet tillvara.

Farligt avfall
Avfall som kan skada djur, människa och miljö. Sorteras och tas om hand på ett 
miljösäkert sätt.

Grovavfall
Avfall från hushåll som inte kan läggas i soppåsen eller det gröna kärlet.

Hushållsavfall
Avfall som kommer från hushåll eller verksamhet som i sammansättning liknar avfall som 
uppkommer i ett hushåll.

Källsortering
Sortering eller separering av avfall på samma plats där avfallet uppkommit, till exempel 
i hushållet.

Matavfall
Biologiskt lättnedbrytbart avfall, det vill säga den del av det organiska avfallet som på kort   
tid kan brytas ner i biologiska processer.

Miljöstation
Inlämningsställe för hushållens farliga avfall, finns på Brista.

Återanvändning
Användning, behandling eller omhändertagande av material, näringsämnen eller energi     
från avfall. 

Återvinning
Återanvändning av avfall vid nytillverkning av produkter eller som energiåtervinning, vid 
sopförbränning.

Återvinningscentral/ÅVC, brista
En bemannad mottagningsstation för hushållens farliga avfall, grovavfall, trädgårdsavfall m m.

Återvinningsstation/ÅVS, FtI:
En obemannad station där hushållen kan lämna källsorterade förpackningar och tidningar.
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Aceton Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil- 
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Adventsljusstake ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning, För tider    
se almanackan eller hemsidan.

Akrylfärg Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Allrengöringsmedel Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Aluminiumburk, 
svensk

Affärens pantsystem ÅVS, metallförpackning

Aluminiumburk, 
utländsk

ÅVS, metallförpackning

Aluminiumfolie/form ÅVS, metallförpackning

Aluminiumöverdrag,    
t ex mjukost

ÅVS, metallförpackning

Ammoniak Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan. 

Ammunition Lämnas in till receptionen 
på närmaste polisstation 

Anteckningsblock Tidningscontainer      
eller ÅVS, tidningar/retur-
papper

Antenn ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanackan och hemsidan.

Armatur ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanackan och hemsidan.

Asbests Kan mot avgift lämnas till 
exempelvis Ragn-Sells an-
läggning på Högbytorp.

Kontakta Ragn-Sells kundtjänst på 
0771-88 88 88 för paketeringsråd och 
övrig information.

a
b
C
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Asfalt ÅVC, deponi 
(mindre mängder)

Vid större mängder kontakta entre-
prenör.

Ask, kartong ÅVS, pappersförpackning

Ask, plast ÅVS, plastförpackning

Aska Soppåsen för brännbart Lägg inte varm aska i soppåsen.

Avfettningsmedel Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil- 
jöstationen. För tider se almanacka 
eller hemsidan.

Avloppsrör ÅVC, brännbart

Avokado, skal och kärna Matavfallspåsen

Badkar ÅVC, metall

Badrumssvamp Soppåsen för brännbart

Bag-in-box, vinkartong-
lådan

ÅVS, pappersförpackning

Bag-in-box, vinkartong-
påsen med tapp

ÅVS, plastförpackning

Bakform, folie ÅVS, metallförpackning

Bakplåt ÅVC, metall Grovavfallsinsamling. För tider se 
almanackan och hemsidan.

Bakplåtspapper Soppåsen för brännbart

Balkonglåda, eternit Se asbest

Balkonglåda, metall ÅVC, metall

Balkonglåda, plast ÅVC, brännbart Grovavfallsinsamling. För tider se 
almanackan eller hemsidan.

Ballong Soppåsen för brännbart

Bananlåda ÅVC, well

b
Vara/MatErIaL                   LäMnaS                           KOMMEntar                   
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Bandage Soppåsen för brännbart

Bandspelare ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider 
se almanackan eller hemsidan. Ta ur 
eventuella batterier och lämna dessa 
till batteriinsamlingen.

Barnvagn, sovdel ÅVC, brännbart Grovavfallsinsamling. För tider se 
almanackan eller hemsidan.

Barnvagn, underdelen ÅVC, metall

Barometer Miljöstation Kan även lämnas till den stationära 
eller mobila miljöstationen. För tider 
se almanackan eller hemsidan.

Batterier Batteriholk
Platser för batteriholkar  
se almanacka.

Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Batteriladdare ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanackan eller hemsidan.

Batterisyra Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Bekämpningsmedel Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Bensin Miljöstation Du får lämna max 25 liter. Kan även 
lämnas till den mobila miljöstationen. 
För tider se almanackan eller hem-
sidan. 

Bestick, metall ÅVC, metall Om den är hel och ren kan den läm-
nas till Återbruket eller någon annan 
second hand-butik.

Bestick, plast Soppåsen för brännbart

Betong ÅVC, deponi

a
b
C
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Bil Auktoriserad bilskrot Se www.refero.nu

Bilbatteri Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Bildetaljer, metall ÅVC, metall

Bildetaljer, textil/ gummi ÅVC, brännbart

Bildäck Lämnas till däckåterför-
säljare eller ÅVC däck 
med eller utan fälg

Max 8 stycken. Endast för privat-  
personer. När du köper nya däck  
passa på att lämna de gamla till åter
försäljaren.

Binda Soppåsen för brännbart

Blekmedel Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Blomjord ÅVC, kompost Mindre mängder kan du lägga i 
soppåsen för brännbart.

Blomkruka av lera, porslin Soppåsen för brännbart 
alt ÅVC deponi

Om den är hel och ren kan den läm-
nas till Återbruket, eller någon annan 
second-hand butik.

Blomkruka av plast Soppåsen för brännbart

Blommor Matavfallspåsen Ta bort jord från krukväxter

Blompapper ÅVS, pappersförpackning

Bly Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Blöja Soppåsen för brännbart

Boj ÅVC Kontakta personalen på Brista ÅVC 
för sorteringsanvisning.

Bok, hård pärm Soppåsen för brännbart 
eller ÅVC, brännbart

Om den är hel och ren kan den läm-
nas till Återbruket, antikvariat eller 
någon annan second hand-butik

Bok, mjuk pärm Se pocketbok

b
Vara/MatErIaL                   LäMnaS                           KOMMEntar                   
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Bokhylla ÅVC. Kontakta perso-
nalen på ÅVC Brista för 
sorteringsanvisning.

Om den är hel och ren kan den läm-
nas till Återbruket eller någon annan 
second hand-butik 

Boll ÅVC, brännbart Grovavfallsinsamling. För tider se 
almanackan eller hemsidan.

Bomullstuss/rondell/tops Soppåsen för brännbart

Bordslampa ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider    
se almanackan eller hemsidan.

Borrmaskin ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider    
se almanackan eller hemsidan.

Brandsläckare Lämnas till försäljnings-
stället eller Miljöstation

Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Brandvarnare ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider 
se almanackan eller hemsidan. Ta ur 
batterier och lämna dem till batteri-
insamlingen.

Brevlåda, metall ÅVC, metall

Brevlåda, plast eller trä ÅVC, brännbart Grovavfallsinsamling. För tider se 
almanackan eller hemsidan.

Broschyr Tidningscontainer      
eller ÅVS, tidningar/retur-
papper

Bräda ÅVC, trä

Brännare till villapanna ÅVC, metall Brännaren ska vara rengjord från olja.

Brödrester Matavfallspåsen

Brödrost ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider    
se almanackan eller hemsidan.

Burk, glas ÅVS, färgat eller ofärgat 
glas

Burk, plast ÅVS, plastförpackning

Bärkasse, papper ÅVS, pappersförpackning

Bärkasse, plast ÅVS, plastförpackning

b
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CD-fodral Soppåsen för brännbart ÅVC, brännbart

CD-skivor Soppåsen för brännbart ÅVC, brännbart

CD-spelare ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider    
se almanackan eller hemsidan.

Cellofan ÅVS, plastförpackning

Cellplast, från t ex 
köttfärstråg)

ÅVS, plastförpackning

Cement, små mängder ÅVC, deponi Oanvänt cement kan lämnas till ÅVC, 
byggcontainer för återbruk.

Chipspåse, papper ÅVS, pappersförpackning

Chipspåse, plast ÅVS, plastförpackning

Chokladpapper, folie ÅVS, metallförpackning

Chokladpapper, papper ÅVS, pappersförpackning

Cigarettask, utan plasthölje 
eller folie

ÅVS, pappersförpackning

Cigaretter/cigarettfimp Soppåsen för brännbart

Cigarettändare, med   
tändvätska

Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Cigarettändare, tom Soppåsen för brännbart

Cykel ÅVC, metall

Cykeldetaljer, gummi Soppåsen för brännbart ÅVC, brännbart

Cykeldetaljer, metall ÅVC, metall

Cytostatika Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

C
Vara/MatErIaL                   LäMnaS                           KOMMEntar                   
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Dagstidning Tidningscontainer      
eller ÅVS, tidningar/retur-
papper

Dambinda Soppåsen för brännbart

Dammsugare ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider    
se almanackan eller hemsidan.

Dammsugarpåse Soppåsen för brännbart

Datamus ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider    
se almanackan eller hemsidan.

Dataskärm ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider    
se almanackan eller hemsidan.

Dator ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider    
se almanackan eller hemsidan.

Datortillbehör ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider     
se almanackan eller hemsidan.

Dekal Soppåsen för brännbart

Deodorant, 
förpackning i glas

ÅVS, färgat eller ofärgat 
glas

Deodorant, förpackning     
i plast

ÅVS, plastförpackning

Diabild Soppåsen för brännbart

Diesel Miljöstation Kan även lämnas till den mobila 
miljöstationen. Du får lämna max 
25 liter. För tider se almanackan          
eller hemsidan.

Digital termometer ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider    
se almanackan eller hemsidan.

Digitalbox ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider    
se almanackan eller hemsidan.

a
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D

Digitalkamera ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider    
se almanackan eller hemsidan.

Diskborste Soppåsen för brännbart

Diskbänk ÅVC, metall ÅVC byggcontainer för återbruk

Diskett Soppåsen för brännbart

Diskmaskin ÅVC, vitvaror Gratis elavfallshämtning. För tider
se almanackan eller hemsidan.

Diskmedelsflaska, tom ÅVS, plastförpackning

Diskställ, metall ÅVC, metall Grovavfallsinsamling. För tider se 
almanackan eller hemsidan.

Diskställ, plast eller trä ÅVC, brännbart Grovavfallsinsamling. För tider se 
almanackan eller hemsidan.

Disktrasa Soppåsen för brännbart

Djurströ Soppåsen för brännbart

Dricksglas Soppåsen för brännbart ÅVC deponi, är glaset helt och rent 
kan du lämna det till Återbruket eller 
någon annan second hand-butik. Lägg 
inte dricksglas i glasåtervinningen.

Dryckeskartong ÅVS, pappersförpackning

Duk, papper Soppåsen för brännbart

Duk, plast eller textil ÅVC, brännbart Grovavfallsinsamling. För tider se 
almanackan eller hemsidan.

Duschdraperi Soppåsen för brännbart 
eller ÅVC, brännbart

Duschdraperi i tyg ska inte läggas 
i soppåsen, kan istället lämnas till 
grovavfallsinsamlingen.

Duschkabin ÅVC, deponi

Duschkräm, 
tom förpackning i plast

ÅVS, plastförpackning

DVD-skiva Soppåsen för brännbart
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Däck Lämnas till däckåter-
försäljare eller ÅVC däck 
med eller utan fälg

Max 8 stycken. Endast för privat-
personer. När du köper nya däck
passa på att lämna de gamla till åter-
försäljaren.

Döda djur Kontakta renhållningen 
08-591 261 97

Dörr ÅVC, trä/metall//deponi ÅVC, byggcontainer för återbruk

Dörr, glas ÅVC, deponi

Dörr, metall ÅVC, metall

Dörr, trä ÅVC, brännbart

Vara/MatErIaL                   LäMnaS                           KOMMEntar                   
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El- och elektronikutrust-
ning

ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider    
se almanackan eller hemsidan.

Elelement ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider    
se almanackan eller hemsidan.

Element – vattenburet ÅVC, metall

Elkabel ÅVC, metall

Eltandborste ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider    
se almanackan eller hemsidan.

Elvisp ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider    
se almanackan eller hemsidan.

Emballage, papper ÅVS, pappersförpackning

Emballage, plast ÅVS, plastförpackning

Emballage, well ÅVS, pappersförpackning

Emballageträ ÅVC, trä

Engångsglas, papper ÅVS, pappersförpackning

Engångsglas, plast ÅVS, plastförpackning

Engångsgrill ÅVS, metall Töm och rengör. Tänk på att inte 
lägga varm glöd i soppåsen. Alumi-
niumdelen kan du lämna på ÅVC 
metall.

Engångskamera ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider    
se almanackan eller hemsidan.

Engångsmugg, papper ÅVS, pappersförpackning

Engångsmugg, plast ÅVS, plastförpackning

Engångstallrik, metall ÅVS, metallförpackning

Engångstallrik, papper ÅVS, pappersförpackning

Engångstallrik, plast

Ensilageplast

ÅVS, plastförpackning 

ÅVC, brännbart

Epoxylim Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Vara/MatErIaL                   LäMnaS                           KOMMEntar                   
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Espressobryggare, elektrisk ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider    
se almanackan eller hemsidan.

Etanol Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Eternit Kan mot avgift lämnas
exempelvis till Ragn-Sells 
anläggning på Högbytorp

Kontakta Ragn-Sells kundtjänst på 
0771-88 88 88 för paketeringsråd   
och övrig information.

Etikett Soppåsen för brännbart

Fackla, oanvänd Inköpsställe eller 
miljöstation

Eftersom facklor är eldfängda ska 
de lämnas till vår bemannade miljö-
station.

Fackla, utbränd Soppåsen för brännbart

Fallfrukt ÅVC, fallfrukscontainer Matavfallskärlet om det läggs i
papperspåsar för matavfall  

Fasadtegel ÅVC, deponi

Febertermometer Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Fernissa Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Ficklampa ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider    
se almanackan eller hemsidan.

Filt ÅVC, brännbart Gratis grovavfallsinsamling. För tider 
se almanackan eller hemsidan.

Fimp och cigarettaska Soppåsen för brännbart

 E
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F

Fiskrester Matavfallspåsen

Fjärrkontroll ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider 
se almanackan eller hemsidan. Ta ur 
batterier och lämna dessa till batteri-
insamlingen.

Flaska, glas ÅVS, färgat eller ofärgat 
glas

Dricksglas får inte läggas i ÅVS

Flaska, plast ÅVS, plastförpackning

Flingpaket ÅVS, pappersförpackning

Flugmedel Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Fläckborttagningsmedel Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Fläkt, elektrisk ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider    
se almanackan eller hemsidan.

Fläktfilter med metallram ÅVC, metall

Fläktfilter utan metallram Soppåsen för brännbart

Fogmassa Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Folie, aluminium ÅVS, metallförpackning

Folie, plast ÅVS, plastförpackning

Fosforsyra Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Fotoblixt Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan. Ta ur batterier och 
lämna dessa till batteriinsamlingen.

Fotofilm Soppåsen för brännbart
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Fotofix Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Fotogen Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Fotografi Soppåsen för brännbart

Fotokemikalie Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Fotovätska Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Freestyle ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider    
se almanackan eller hemsidan.

Frigolit ÅVS, plastförpackning Kan även lämnas på Brista ÅVC. För 
tider se almanackan eller hemsidan.

Frityrolja Miljöstation Häll frityroljan i en dunk och märk 
upp vad dunken innehåller. Du får 
lämna max 25 liter. 

Frukt och fruktskal Matavfallspåsen

Frukttråg, papper ÅVS, pappersförpackning

Frukttråg, plast ÅVS, plastförpackning

Frys-/kylskåp ÅVC, Kyl och Frys Gratis hämtning av kyl och frys, 
ring renhållningen 08-591 261 97.

Frätande ämnen Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Fyrverkerier Inköpsställe eller 
miljöstation

Fyrverkerier, avfyrade Soppåsen för brännbart

Fågelsand Soppåsen för brännbart

F
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Fåtölj ÅVC, deponi Om den är hel och ren kan den läm-
nas till Återbruket eller någon annan 
second hand-butik.

Fälg (från t ex bil) ÅVC, metall

Färgborttagningsmedel Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Färgburk med färgrester Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan. En tom färgburk kan 
du lämna till ÅVS metall eller plast-
förpackning.

Färgburk, tom ÅVS, metallförpackning

Färgpatron till skrivare/
kopiatorer

Soppåsen för brännbart Välj en produkt där återförsäljaren tar 
emot tomma patroner.

Färgpigment Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Färgrester Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Färgspray Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Fönsterglas med karm ÅVC, deponi Hela kan lämnas till ÅVC byggcon-
tainer

Fönsterglas utan karm ÅVC, deponi Hela kan lämnas till ÅVC byggcon-
tainer

Fönsterkitt Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Fönsterkuvert Soppåsen för brännbart Kuvert får inte läggas i pappersåter-
vinning.
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Fönsterputs Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Förgasare ÅVC, metall

Förpackning, glas ÅVS, färgat eller ofärgat 
glas

Förpackning, metall ÅVS, metallförpackning

Förpackning, papper ÅVS, pappersförpackning

Förpackning, plast ÅVS, plastförpackning

Förpackning, well ÅVS, pappersförpackning

Förtunningsmedel Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Gaffel, metall ÅVC, metall Grovavfallsinsamling. För tider se 
almanackan eller hemsidan. Om den 
är hel och ren kan den lämnas till 
Återbruket eller någon annan second 
hand-butik.

Gaffel, plast Soppåsen för brännbart

Galge, metall ÅVC, metall Grovavfallsinsamling. För tider se 
almanackan eller hemsidan.

Galge, plast ÅVC, brännbart

Galge, trä eller plast ÅVC, brännbart Grovavfallsinsamling. För tider se 
almanackan eller hemsidan.

Garderob ÅVC, trä Kontakta personalen på Brista ÅVC 
för sorteringsanvisning. 

Gasbinda Soppåsen för brännbart

Gasolflaska/tub Lämnas till försäljnings-
stället eller ÅVC

Eftersom att gasol är brandfarligt ska 
det lämnas till Brista ÅVC.
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Gasspis ÅVC, vitvaror

Gem Soppåsen för brännbart

Gevär Polisen Lämnas in till receptionen på         
närmaste polisstation

Gift Miljöstation Kan även lämnas till den mobila
miljöstationen. För tider se alma-
nackan eller hemsidan. Märk upp   
vad förpackningen innehåller.

Gips/gipsskiva ÅVC, deponi Oanvända gipsskivor i bra skick kan 
lämnas till ÅVC, byggcontainer för 
återbruk.

Gitarrsträng, metall eller 
nylon

Soppåsen för brännbart

Glas (dricksglas) Soppåsen för brännbart ÅVC, deponi. Är glaset helt och rent 
kan du lämna till Återbruket eller 
någon annan second-hand butik. Lägg 
inte dricksglas i glasåtervinningen.

Glas (fönster, bilruta, 
spegel)

ÅVC, deponi Isolerrutor kan innehålla PCB och 
hanteras som farligt avfall.

Glasburk/flaska ÅVS, färgat eller ofärgat 
glas

Glasfiberväv ÅVC, brännbart

Glasruta ÅVC, deponi Isolerrutor kan innehålla PCB och 
hanteras som farligt avfall.

Glassförpackning, papper ÅVS, pappersförpackning

Glassförpackning, plast ÅVS, plastförpackning

Glasspinne Soppåsen för brännbart

Glasull ÅVC, deponi

Glasögon Soppåsen för brännbart ÅVC, deponi

Glimtändare från lysrör Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se salmanackan 
eller hemsidan.
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Glitter Soppåsen för brännbart

Glykol Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Glödlampa, lågenergi ÅVC, box för lågenergi-
lampor

Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Glödlampa, vanlig ÅVC, box för glödlampor Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Godis Matavfallspåsen Godispapper ska läggas i soppåsen för 
brännbart.

Godispapper Soppåsen för brännbart

Golvlampa ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanackan eller hemsidan.

Golvmopp, med skaft ÅVC, brännbart Grovavfallsinsamling. För tider se 
almanackan eller hemsidan. Golv-
mopp med skaft blir för stort att lägga 
i sopkärlet.

Golvmopp, utan skaft Soppåsen för brännbart

Golvpolish Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Grammfonskiva, vinyl ÅVC, brännbart Enstaka skivor kan du lägga i 
soppåsen för brännbart.

Grammofon ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanacka eller hemsidan.

Gran, plast ÅVC, brännbart

Gran, trä ÅVC, container för ris

Gratulationskort med 
melodi

Batteriinsamling eller 
Miljöstation

Ta ur batteriet och lämna till batteri- 
insamlingen.

Graviditetstest Soppåsen för brännbart

 E
 F
G
H

G
Vara/MatErIaL                   LäMnaS                           KOMMEntar                   



38

Graviditetstest, elektronisk ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanacka eller hemsidan.

Grenar och kvistar ÅVC, container för ris

Grill ÅVC, metall Eventuell gastub ska lämnas till 
inköpsställe eller miljöstation.

Grillaska/kol Soppåsen för brännbart Tänk på att inte lägga varm aska
eller kol i soppåsen.

Grus ÅVC, deponi

Gryta/kastrull ÅVC, metall eller deponi Om den är hel och ren kan den läm-
nas till Återbruket eller någon annan 
second hand-butik.

Gräsklipp ÅVC, container för     
kompost

Gräsklippare ÅVC, metallskrot Måste vara tömd på olja innan du 
lämnar in den.

Gräsklippare, elektrisk ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanackan eller hemsidan.

Grästrimmer ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanackan eller hemsidan.

Grönsaker Matavfallspåsen

Gummibåt ÅVC, brännbart

Gummihandskar/stövlar Soppåsen för brännbart

Gödningsmedel Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Hagelgevär Polisen

Hagelskott Polisen

Vara/MatErIaL                   LäMnaS                           KOMMEntar                   

G



39

Halogenlampor ÅVC, box för glödlampor Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Handduk Soppåsen för brännbart

Heltäckningsmatta ÅVC, brännbart

Hink ÅVC, brännbart Grovavfallsinsamling. För tider se 
almanackan eller hemsidan

Hobbyfärg Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan

Hobbylim Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Hudkrämsburk i glas, tom ÅVS, färgat eller ofärgat 
glas

Hudkrämsburk i plast, tom ÅVS, plastförpackning

Hundbajs Soppåsen för brännbart

Husgeråd metall ÅVC, metall Om de är hela och rena kan de lämnas 
till Återbruket eller någon annan 
second hand-butik

Husgeråd, plast/trä ÅVC, brännbart Om de är hela och rena kan de lämnas 
till Återbruket eller någon annan 
second hand-butik

Hushållskemikalier Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Hushållsmaskiner ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanackan eller hemsidan.

Hushållspapper Matavfallspåsen

Hushållspapper,         
innerrullen

ÅVS, pappersförpackning

Huvudvärkstablett Apotek Medicin ska lämnat till apotek
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Hygienartikel med innehåll Soppåsen, för brännbart Tomma förpackningar kan du lämna 
på återvinnings  stationen.

Hålslag ÅVC, metall

Hår Soppåsen för brännbart

Hårborttagningsmedel Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Hårddisk ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanackan eller hemsidan.

Hårfärgningsprodukt Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Hårfön/tork ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanackan eller hemsidan.

Hårmousse/sprayflaska 
med innehåll

Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Hårmousse/spray, tom 
flaska

Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan
eller hemsidan.

Hårtrimmer ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanackan eller hemsidan.

Häck, ris och kvistar ÅVC, container för ris

Häftmassa Soppåsen för brännbart

Häftstift Soppåsen för brännbart

Hängränna ÅVC, metall

Härdare (till lim m m) Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Högtryckstvätt ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanackan eller hemsidan.
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Högtalare ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanackan eller hemsidan.

Hörapparat ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanackan eller hemsidan.

Hörlurar ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanackan eller hemsidan.

ID-kort, ID-handling Soppåsen för brännbart Klipp sönder!

Impregnerat trä ÅVC, tryckimpregnerat 
trä

Impregnerat trä räknas som farligt 
avfall och ska lämnas i särskild contai-
ner på ÅVC.

Impregneringsmedel Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Inbrottslarm ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanackan eller hemsidan.

Inbyggt batteri (i leksak, 
miniräknare eller dylikt)

ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
salmanackan eller hemsidan.

Infravärme ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanackan eller hemsidan.

Inhalator Apotek  

Injektionsspruta Apotek På apoteket får du en kanylburk att 
förvara nålarna i. När den är full läm-
nar du tillbaka den till apoteket.

Inomhustermometer Miljöstation Kan även lämnas till den mobila 
miljöstationen. För tider se almanacka 
eller hemsidan.

Insektsgift Miljöstation Kan även lämnas till den mobila 
miljöstationen. För tider se almanacka 
eller hemsidan.

Vara/MatErIaL                   LäMnaS                           KOMMEntar                   
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Insulin Apotek

Isoleringsmaterial med 
asbest

Se asbest

Isoleringsmaterial t ex 
mineralull

ÅVC, deponi eller ÅVC, 
brännbart

Jacketkrona Soppåsen för brännbart

Jacuzzi ÅVC, elavfall

Jod Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Jord ÅVC, jord Mindre mängder kan du lägga i sop-
påsen för brännbart.

Julgran ÅVC, container för ris

Julgransbelysning ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanackan eller hemsidan. Lampor-
na lämnar du i separat behållare för 
glödlampor.

Julgranspynt Soppåsen för brännbart Om de är hela och rena kan de     
lämnas till Återbruket eller någon 
annan second hand-butik.

Julklappspapper ÅVS, pappersförpackning Ta bort tejp.

Julklappssnöre Soppåsen för brännbart

Järn ÅVC, metall

Jäst Matavfallspåsen

Vara/MatErIaL                   LäMnaS                           KOMMEntar                   
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Kadaver, döda djur Kontakta renhållningen 
08-591 261 97

Kaffebryggare ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanackan eller hemsidan.

Kaffefilter Matavfallspåsen

Kaffeförpackning, papper ÅVS, pappersförpackning

Kaffeförpackning, plast ÅVS, plastförpackning

Kaffesump Matavfallspåsen

Kakel ÅVC, deponi Oanvänt kakel i bra skick kan du 
lämna till ÅVC, byggcontainer för 
återbruk.

Kakelugn ÅVC, deponi

Kalender, papper ÅVS, tidningar/retur-
papper

Kalkborttagare Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Kam Soppåsen för brännbart

Kamera ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanackan eller hemsidan.

Kamerafilm Soppåsen för brännbart

Kanyl Apoteket På apoteket får du en kanylburk att 
förvara nålarna i. När den är full läm-
nar du tillbaka den till apoteket.

Kapsyl, metall ÅVS, metallförpackning

Kapsyl, plast ÅVS, plastförpackning

Karaff, glas/kristall ÅVC, deponi

Karamellfärg Soppåsen för brännbart 
eller häll ut i avloppet.

Karbid Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se salmanackan 
eller hemsidan. Kan vara brandfarligt.
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Karbonpapper Soppåsen för brännbart

Karta ÅVS, tidningar/retur-
papper

Kartong ÅVS, pappersförpackning

Kasse, papp ÅVS, pappersförpackning

Kasse, plast ÅVS, plastförpackning

Kasse, tyg Soppåsen för brännbart

Kassettband Soppåsen för brännbart

Kassettbandspelare ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanakan eller hemsidan. Batterier 
lämnas till batteriinsamlingen.

Kastrull ÅVC, metallskrot Om den är hel och ren kan den läm-
nas till Återbruket eller någon annan 
second hand-butik.

Katalog ÅVS, tidningar/retur-
papper

Katetpåse Soppåsen för brännbart

Kattsand Soppåsen för brännbart

Kaustiksoda Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Kaviartub ÅVS, metallförpackning Låt korken sitta kvar.

Kedja ÅVC, metall

Kemikalier Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-   
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan. Märk upp vad föpack-
ningen innehåller.

Keramik Soppåsen för brännbart ÅVC, deponi

Ketchupflaska, glas ÅVS, färgat /ofärgat glas

Ketchupflaska, plast ÅVS, plastförpackning

Vara/MatErIaL                   LäMnaS                           KOMMEntar                   
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Kitt Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Klammer Soppåsen för brännbart

Klinker ÅVC, deponi

Klister Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Klocka ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanackan eller hemsidan. Batterier 
lämnas till batteriinsamlingen.

Klockradio ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanackan eller hemsidan. Batterier 
lämnas till batteriinsamlingen.

Klorin Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Kläder ÅVC, brännbart Kan även lämnas till grovavfallsin-
samling. För tider se almanackan eller 
hemsidan. Om de är hela och rena 
kan de lämnas till Butiken skänkt och 
återhängt eller någon annan second 
hand-butik.

Klädnypa, metall ÅVC, metall Gratis grovavfallsinsamling. För tider 
se almanackan eller hemsidan.

Klädnypa, plast/trä Soppåsen för brännbart

Klädstreck, hampa/plast Soppåsen för brännbart

Knapp Soppåsen för brännbart

Kniv, metall ÅVC, metallskrot Om den är hel och ren kan den läm-
nas till Återbruket eller någon annan 
second hand-butik

Kniv, plast Soppåsen för brännbart
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Kol Soppåsen för brännbart Tänk på att inte lägga varm kol i   
soppåsen.

Kolfilter, från köksfläkt 
med metallram

ÅVC, deponi Gratis grovavfallsinsamling. För tider 
se almanackan eller hemsidan.

Kolfilter, från köksfläkt 
utan metallram

Soppåsen för brännbart

Kollegieblock ÅVS, tidningar/retur-
papper

Kolsyra Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Koltablett Soppåsen för brännbart

Kompress Soppåsen för brännbart

Kompressor, elektrisk ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider    
se almanackan eller hemsidan.

Kondom Soppåsen för brännbart

Konservburk, metall ÅVS, metallförpackning

Konservburk, oöppnad Innehållet i sop- eller
matavfallspåse, burk till 
ÅVS, metallförpackningar

Konstfibrer Soppåsen för brännbart

Kontaklins Soppåsen för brännbart

Kontakt ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanackan eller hemsidan.

Kontaktlim Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Kontokort Soppåsen för brännbart Klipp sönder!

Kontorsmöbel ÅVC Kontakta personalen på Brista ÅVC 
för sorteringsanvisning.

Kontorspapper ÅVS, tidningar/retur-
papper
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Kopiator ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanackan eller hemsidan.

Kopp: glas, keramik,   
porslin”

ÅVC, deponi Om den är hel och ren kan den läm-
nas till Återbruket eller någon annan 
second hand-butik.

Kopparsak ÅVC, metall

Koppartråd ÅVC, metall

Korg ÅVC, brännbart Grovavfallsinsamling. För tider se 
almanackan eller hemsidan.

Kork, i kork Soppåsen för brännbart

Kork, i metall ÅVS, metallförpackning

Kork, i plast ÅVS, plastförpackning

Korrugerad plåt ÅVC, metall

Kortlek Soppåsen för brännbart

Korvskinn Soppåsen för brännbart

Kosmetika Soppåsen för brännbart

Kosttillskott Soppåsen för brännbart

Kran ÅVC, metall

Kratta ÅVC, brännbart Om det är en metallkratta går den i 
metall.

Kretskort ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanackan eller hemsidan.

Kristall/kristallglas ÅVC, deponi Om den är hel och ren kan den läm-
nas till Återbruket eller någon annan 
second hand-butik

Kristallkrona ÅVC, deponi Om den är hel och ren kan den läm-
nas till Återbruket eller någon annan 
second hand-butik

Krita Soppåsen för brännbart

Kruka, plast Soppåsen för brännbart
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Kruka: keramik, porslin ÅVC,  deponi Om den är hel och ren kan den läm-
nas till Återbruket eller någon annan 
second hand-butik

Krukväxt Matavfallspåsen Ta bort jord innan du lägger den i 
matavfallspåsen.

Krycka Åter hjälpmedelscentral/
vårdcentral – annars  
ÅVC, metall

Kräftskal Matavfallspåsen Är du orolig för att det ska lukta i 
matavfallspåsen kan du lägga kräft-
skalen i en plastpåse och slänga i ditt 
gröna kärl för brännbart avfall.

K-sprit Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Kulspetspenna Soppåsen för brännbart

Kuvert Soppåsen för brännbart I återvinningsprocessen blir kuverten 
ett problem då klister och eventuella 
fönster klistrar igen maskinerna.

Kuvert, vadderade ÅVS, pappersförpackning

Kvast ÅVC, brännbart

Kvicksilver Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Kvicksilverbrytare Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Kvicksilvertermometer Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Kvistar ÅVC, container för ris

Kyl- och frysskåp ÅVC, Kyl och Frys Gratis hämtning av kyl och frys. Ring 
renhållningen 08-591 261 97
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Köksredskap Soppåsen för brännbart Om de är hela och rena kan de lämnas 
till Återbruket eller någon annan 
second hand-butik

Köksskåp ÅVC, brännbart Kan lämnas till ÅVC byggcontainer 
om det är helt.

Köttermometer, digital ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanackan eller hemsidan.

Köttermometer, kvicksilver Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Köttrester Matavfallspåsen

Köttråg av frigolit, plast ÅVS, plastförpackning

Lack Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Lackfärg Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Lacknafta Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Lackstång Soppåsen för brännbart

Laddningsbar apparat ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanackan eller hemsidan.

Ladyshave ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanackan eller hemsidan.
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Lampa, armatur ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanackan eller hemsidan. Glöd-
lampor, lågenergi-lampor eller lysrör 
lämnar du i separat behållare för glöd-
lampor.

Lampa, glödlampa ÅVC, box för glödlampor

Lampolja Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackor 
eller hemsidan.

Larm ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanackan eller hemsidan.

Lastpall ÅVC, trä

Lasyr Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Latrin Hämtning beställs via
renhållningen, ring
08-591 261 97

Leksak med sladd eller 
batteri

ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanackan eller hemsidan.

Leksak, metall ÅVC, metallskrot Om den är hel och ren kan den läm-
nas till Återbruket eller någon annan 
second hand-butik.

Leksak, plast eller trä Soppåsen för brännbart Om den är hel och ren kan den läm-
nas till Återbruket eller någon annan 
second hand-butik. Kan även lämnas 
till ÅVC brännbart.

Lera ÅVC, deponi Mindre mängder kan du lägga i sop-
påsen för brännbart.

Lergods ÅVC, deponi

Lerkruka ÅVC deponi Om den är hel och ren kan den läm-
nas till Återbruket eller någon annan 
second hand-butik
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Liggunderlag ÅVC, brännbart Gratis grovavfallsinsamling. För tider 
se almanackan eller hemsidan.

Lim Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Lina ÅVC, brännbart Kort lina kan läggas i soppåsen för 
brännbart.

Linolja Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Lins, kontaktlins Soppåsen för brännbart

Linsvätska Kan hällas ut i avloppet Den tomma förpackningen lämnas 
vid återvinningsstation, plastförpack-
ningar.

Livsmedel Matavfallspåsen Ta bort eventuella förpackningar och 
lämna dessa vid återvinningsstationen.

Ljus Soppåsen för brännbart

Ljusstake Soppåsen för brännbart Om den är hel och ren kan den läm-
nas till Återbruket eller någon annan 
second hand-butik

Ljusstake, elektrisk ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanackan eller hemsidan.

Lock, plast ÅVS, plastförpackning

Lock, plåt ÅVS, metallförpackning

Locktång ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanackan eller hemsidan.

Lotion Soppåsen för brännbart Den tomma förpackningen lämnas 
vid återvinningsstation.

LP-skiva Soppåsen för brännbart
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Luciakrona ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
salmanackan eller hemsidan. Lam-
porna lämnar du i separat behållare 
för glödlampor.

Luftfuktare ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanackan eller hemsidan.

Luftgevär Polisen Lämnas in till receptionen på när-
maste polisstation

Luftkonditionering,     
elektrisk

ÅVC, elavfall Vissa produkter kan innehålla freon.

Lut Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Lysrör ÅVC, box för lysrör Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Lysrörsarmatur ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanackan eller hemsidan.

Låda, well eller kartong ÅVS, pappersförpackning

Lågenergilampor ÅVC, box för lågenergi-
lampor

Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Lås ÅVC, metall

Läder Soppåsen för brännbart ÅVC, brännbart

Läkemedel Apotek Cytostatika och cytotoxiska läkeme-
del räknas som farligt avfall och ska 
lämnas till miljöstation eller mobil 
miljöstation.

Läskflaska, ej pant, glas ÅVS, färgat/ofärgat glas

Läskflaska, ej pant, plast ÅVS, plastförpackning

Läskflaska, pant, glas Affärens pantsystem

Läskflaska, pant, plast Affärens pantsystem
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Lösningsmedel Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Lösningsmedel med färg-
rester

Miljöstation Förvara i glasbruk och märk upp vad 
den innehåller. Lämna in hela burken. 
Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Löständer/-gom Soppåsen för brännbart

Löv ÅVC, container för    
kompost

Madrass ÅVC, brännbart

Magasin/veckotidning ÅVS, tidningar/retur-
papper

Make-up Soppåsen för brännbart Tomma förpackningar kan du lämna 
på ÅVS.

Malkulor Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Mangel, elektrisk ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanackan eller hemsidan.

Margarinförpackning,  
pappersdelen

ÅVS, pappersförpackning

Margarinförpackning, 
plastdelen

ÅVS, plastförpackning

Markis, elektrisk ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanackan eller hemsidan.

Markis, manuell ÅVC deponi
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Marschall, utbränd ÅVS, metallförpackning

Maskeringstejp Soppåsen för brännbart

Maskindiskmedel Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanacka.

Maskindiskmedel, tom 
förpackning papper

ÅVS, pappersförpackning

Maskindiskmedel, tom 
förpackning plast

ÅVS, plastförpackning

Matberedare ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanacka.

Matolja Miljöstation Häll i dunk och märk upp vad den 
innehåller. Du får lämna max 25 
liter. Kan även lämnas till den mobila 
miljöstationen. För tider se almanacka 
eller hemsidan.

Matrester Matavfallspåsen

Matta ÅVC, brännbart Om den är hel och ren kan den läm-
nas till Återbruket eller någon annan 
second hand-butik.

Medel mot t ex bladlöss Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Medicin Apoteket Cytostatika och cytotoxiska läkeme-
del räknas som farligt avfall och ska 
lämnas till miljöstation eller mobil 
miljöstation.

Medicinburk, plast, tom ÅVS, plastförpackning

Medicinkarta, tom ÅVS, plastförpackning

Medicinrör, metall, tom ÅVS, metallförpackning

Medicinrör, plast, tom ÅVS, plastförpackning

Metall ÅVS, metall

Metallförpackning ÅVC, metallförpackning
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Metallock ÅVS, metallförpackning

Metallrör för mediciner 
eller vitaminer, tom

ÅVS, metallförpackning

Metalltub, t ex kaviar ÅVS, metallförpackning Låt korken sitta kvar.

Micropopcornpåse ÅVS, pappersförpackning

Mikrofon ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanackan eller hemsidan.

Mikrovågsugn ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanackan eller hemsidan.

Mineralull, isolering ÅVC, deponi

Miniräknare ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanackan eller.

Mixer ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanackan eller hemsidan.

Mjukplast ÅVS, plastförpackning

Mjöl Matavfallspåsen Mjölpåsen lämnar du vid återvin-
ningsstationen, pappersförpackningar.

Mjölkförpackning ÅVS, pappersförpackning

Mobilbatteri Batteriinsamling eller 
Miljöstation

Mobiltelefon ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanacka eller hemsidan.

Mocka ÅVC, brännbart Om det är helt och rent kan den    
lämnas till Återbruket eller någon 
annan second hand-butik.

Modellera Soppåsen för brännbart

Moped ÅVC, metall Måste vara tömd på bensin och olja 
innan du lämnar in den.

Mopp ÅVC, brännbart

Motor Auktoriserad bilskrot

Motorcykel Auktoriserad bilskrot
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Motorolja Miljöstation Du får lämna in max 25 liter. Kan 
även lämnas till den mobila miljö-
stationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Motorsåg ÅVC, metall Måste vara tömd på olja innan du 
lämnar in den.

Motorsåg, elektrisk ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanackan eller hemsidan.

Motorvärmare, elektrisk ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider      
se almanackan eller hemsidan.

Mp3-spelare ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider      
se almanackan eller hemsidan.

Mugg, av plast Soppåsen för brännbart

Mugg, av plast (engångs) ÅVS, plastförpackning

Mugg, keramik/porslin ÅVC, deponi Om den är hel och ren kan den     
lämnas till Återbruket eller någon 
annan second hand-butik.

Mugg, papp ÅVS, pappersförpackning

Musikinstrument, med 
sladd

ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning, för tider se 
almanackan eller hemsidan. Om den 
är hel kan den lämnas till Återbruket 
eller någon annan second hand-butik.

Musmatta Soppåsen för brännbart

Mutter ÅVC, metall

Myrmedel el dyl Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Müslipåse, papp ÅVS, pappersförpackning

Müslipåse, plast ÅVS, plastförpackning

Målarfärg Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.
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Målarsoda Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Mässing ÅVC, metall

Möbelpolish Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Möbler ÅVC Kontakta personalen på Brista ÅVC 
för sorteringsanvisning. 

Mörkrumsutrustning, 
kemikalier

Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Naftalen/naftalin Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Nagelfil Soppåsen för brännbart

Nagellack Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan. Den tomma flaskan 
lämnas till ÅVS glasförpackning.

Nagellacksborttag-     
ningsmedel

Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Napp/nappflaska Soppåsen för brännbart

Negativ Soppåsen för brännbart

Notislapp Soppåsen för brännbart
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Nubb ÅVC, metall

Nyckel ÅVC, metall

Nylonstrumpa Soppåsen för brännbart

Näsduk Soppåsen för brännbart

Nät, för frukt och grönsa-
ker

Soppåsen för brännbart

Nätsladd ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanackan eller hemsidan.

Nödraket Inköpsställe eller miljö-
station

Eftersom att raketer är explosiva ska 
de lämnas in till en bemannad miljö-
station.

Nötskal Matavfallspåsen

Ogräs ÅVC, container för    
kompost

Ogräsmedel Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Ohyremedel Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se salmanackan 
eller hemsidan.

Olja Miljöstation Du får lämna in max 25 liter. Kan 
även lämnas till den mobila miljösta-
tionen. För tider se almanackan eller 
hemsidan.
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Olja för värmelampor Miljöstation Du får lämna in max 25 liter. Kan 
även lämnas till den mobila miljösta-
tionen. För tider se almanackan eller 
hemsidan.

Olja, matolja/frityrolja Miljöstation Du får lämna in max 25 liter. Häll i 
dunk och märk upp vad den innehål-
ler. Kan även lämnas till den mobila 
miljöstationen. För tider se alma-
nackan eller hemsidan.

Oljefilter Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Oljetank, oljepanna ÅVC Ska vara sanerade och demonterade, 
dvs brännare och elkomponenter bort-
tagna. De lämnas separat på ÅVC. 
Kontakta personalen på Brista ÅVC 
för sorteringsanvisning.

Omslagspapper ÅVS, pappersförpackning

Osläckt kalk Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Overheadbild/-film Soppåsen för brännbart
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Palett med färgrester Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen, för tider se almanackan 
eller hemsidan.

Palmpilot/handdator ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanackan eller hemsidan.

Papiljott Soppåsen för brännbart

Papper, självkopierande/
karbon

Soppåsen för brännbart

Papper, skriv ÅVS, tidningar/retur-
papper

Pappersduk Soppåsen för brännbart

Pappershandduk Soppåsen för brännbart

Papperspåse, t ex mjöl, 
socker

ÅVS, pappersförpackning

Pappersservett Soppåsen för brännbart Ofärgade servetter kan du lägga i 
matavfallspåsen. 

Papperssäck ÅVS,  pappersförpackning

Pappkartong ÅVS, pappersförpackning

Pappmugg (engångs) ÅVS, pappersförpackning

Papptallrik (engångs) ÅVS, pappersförpackning Tänk på att göra rent tallriken innan 
du slänger den i återvinningen.

Parabol ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanackan eller hemsidan.

Paraffin, fast form Soppåsen för brännbart

Paraffinolja Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Paraply ÅVC, deponi Gratis grovavfallsinsamling. För tider 
se almanackan eller hemsidan.

Parasoll ÅVC, deponi Gratis grovavfallsinsamling. För tider 
se almanackan eller hemsidan.
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Parfymflaska med innehåll Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Parfymflaska utan innehåll ÅVS, färgat/ofärgat glas

Pass Soppåsen för brännbart Klipp sönder!

Patroner, ej avfyrade Polisen

Penicillin Apotek

Penna Soppåsen för brännbart

Pensel, använd Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Pensel, oanvänd Soppåsen för brännbart

Penseltvätt Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Permanentvätska Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Persienn, metall ÅVC, metall

Persienn, plast eller trä ÅVC, brännbart

Persondator/PC ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanackan eller hemsidan.

Peruk Soppåsen för brännbart

Pessar Soppåsen för brännbart

PET-flaska, retur Affärens pantsystem ÅVS, plastförpackning

Piano ÅVC, deponi Kontakta personalen på Brista ÅVC 
för sorteringsanvisning.

Pillerkarta med medicin Apotek

Pillerkarta plast/metall, 
tom

ÅVS, plastförpackning

Pipa/piprensare Soppåsen för brännbart

Pizzakartong ÅVS, pappersförpackning
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Planglas ÅVC, deponi T ex fönsterrutor och spegelglas.

Plank ÅVC Kontakta personalen på Brista ÅVC 
för sorteringsanvisning.

Plansch Soppåsen för brännbart

Planta Matavfallspåsen Ta bort jorden från plantan.

Plast runt korv, ost,        
syltrefill m m

ÅVS, plastförpackning

Plast, förpackning ÅVS, plastförpackning

Plastat papper Soppåsen för brännbart

Plastbestick Soppåsen för brännbart

Plastburk/flaska, rengjord ÅVS, plastförpackning

Plastdunk, tom ÅVS, plastförpackning

Plastficka Soppåsen för brännbart

Plastflaska, pant Affärens pantsystem

Plastfolie ÅVS, plastförpackning

Plastförpackning, hård ÅVS, plastförpackning

Plastic padding Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Plastic pudding, härdad Soppåsen för brännbart

Plastkasse ÅVS, plastförpackning

Plastlock ÅVS, plastförpackning

Plastmatta ÅVC, brännbart Grovavfallsinsamling. För tider se 
almanackan eller hemsidan.

Plastmöbel ÅVC, brännbart Gratis grovavfallsinsamling. För tider 
se almanackan eller hemsidan.

Plastpåse t ex brödpåse, 
bärkasse, fryspåse

ÅVS, plastförpackning

Plastskinn runt korv Soppåsen för brännbart

Plasttallrik (engångs) ÅVS, plastförpackning
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Plasttub, t ex tandkräm ÅVS, plastförpackning

Plektrum Soppåsen för brännbart

Plexiglas ÅVC Kontakta personalen på Brista ÅVC 
för sorteringsanvisning.

Plexiglas, små bitar Soppåsen för brännbart

Plomb Soppåsen för brännbart

Plywood ÅVC, trä

Plåster Soppåsen för brännbart

Plåt ÅVC, metall

Plåtburk ÅVS, metallförpackning

Polaroidkamera ÅVC, elavfall Gratis elavfallsinsamling. För tider se 
almanackan och hemsidan. Batterier 
till batteriinsamlingen.

Polerduk Soppåsen för brännbart

Polish Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Poolrengöring Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Popcorn Matavfallspåsen

Porslin Soppåsen för brännbart 
(mindre mängder)

Om det är helt och rent kan du lämna 
det till Återbruket eller någon annan 
secon hand-butik. Trasigt porslin 
lämnas till  ÅVC deponi.

Poster Soppåsen för brännbart

Post-it Soppåsen för brännbart Om post-it lappar hamnar i åter-
vinningen orsakar klistret problem för 
maskinerna i processen.

P-piller Apotek

Presenning ÅVC, brännbart
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Presentpapper ÅVS, pappersförpackning Ta bort eventuella tejpbitar.

Projektor ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanackan eller hemsidan.

Propeller ÅVC, metall

Propp Soppåsen för brännbart

Propplösare/kaustiksoda Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Puder Soppåsen för brännbart

Pulka ÅVC, brännbart Grovavfallsinsamling. För tider se 
almanackan eller hemsidan.

Putsmedel Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Påse, papper ÅVS, pappersförpackning

Påse, plast ÅVS, plastförpackning

Påse, vadderad ÅVS, pappersförpackning

Påskris Soppåsen för brännbart Kan lämnas till ÅVC container för ris 
om påskpynt är borttaget.

Päls ÅVC, brännbart Om den är hel och ren kan den läm-
nas till Butiken skänkt och återhängt 
eller någon annan second hand-butik.

Pärmar Soppåsen för brännbart ÅVC, brännbart eller grovavfallsin-
samlingen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.
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Radiator, elektrisk ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider     
se almanackan eller hemsidan.

Radio ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider    
se almanackan eller hemsidan.

Rakapparat ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider     
se almanackan eller hemsidan.

Rakblad Soppåsen för brännbart Förpacka ordentligt.

Raket, avfyrad Soppåsen för brännbart Var noga med att se till att raketerna
verkligen är avfyrade.

Raket, ej avfyrad Inköpsställe eller miljösta-
tion

Eftersom raketer är explosiva
ska de lämnas till vår bemannade
miljöstation på Brista ÅVC.

Rakhyvel, plast Soppåsen för brännbart

Rakvatten Soppåsen för brännbart

Reflex Soppåsen för brännbart

Reklamblad/-broschyr ÅVS, tidningar/retur-
papper

Remover, nagellack Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanacka 
eller hemsidan.

Rengöringskräm Soppåsen för brännbart Används krämen för borttagning                
av olja eller liknande är den farligt 
avfall och lämnas till en miljöstation.

Rengöringsmedel Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Rep ÅVC, brännbart

Resårmadrass ÅVC, deponi

Returglas Affärens pantsystem

Returpapper ÅVS, tidningar/retur-
papper

Ris från trädgård ÅVC, container för ris
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Rivningsvirke ÅVC, trä

Roller med vegetabilisk olja Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Roller, handtaget ÅVC, metallskrot

Roller, med färg Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Rostskyddsmedel Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Rouge Soppåsen för brännbart

Rullator Åter hjälpmedelscentral/
vårdcentral – annars 
,ÅVC,   deponi

Rullstol Åter hjälpmedelscentral/
vårdcentral – annars 
ÅVC, deponi

Råolja Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Råttfälla Soppåsen för brännbart

Råttgift Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Räknare/räknedosa/räkne-
maskin

ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanackan eller hemsidan.

Rödsprit Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Rör ÅVC Kontakta personalen på Brista ÅVC 
för sorteringsanvisning.

Rörisolering med asbest Se asbest

Rötter ÅVC, container för ris
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Saftflaska, plast ÅVS, plastförpackning

Salpetersyra Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Saltsyra Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Salva Soppåsen för brännbart

Sand ÅVC, deponi

Sandpapper Soppåsen för brännbart

Sanitetsbinda/trosskydd Soppåsen för brännbart

Sanitetsporsling, badkar, 
toalettstol, handfat

ÅVC, deponi

Sax ÅVC, metall Om den är hel och ren kan den läm-
nas till Återbruket eller någon annan 
second hand-butik

Schampoflaska ÅVS, plastförpackning

Seriemagasin/tidning ÅVS, tidningar/retur-
papper

Serpentin Soppåsen för brännbart

Servett, ofärgad Matavfallspåsen Färgad servett läggs i soppåsen för 
brännbart.

Servis ÅVC, deponi Om den är hel och ren kan den läm-
nas till Återbruket eller någon annan 
second hand-butik

Silikon Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Silverputsmedel Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

SIM-kort till mobiltelefon ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanackan eller hemsidan.
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Singel, grus ÅVC, deponi

Skaldjursrester Matavfallspåsen Är du orolig för att det ska lukta i 
matavfallspåsen kan du lägga resterna 
i en plastpåse och slänga i ditt gröna 
kärl för brännbart avfall.

Skarvsladd ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning, för tider se 
almanackan eller hemsidan.

Sked, metall ÅVC, metall Om den är hel och ren kan den läm-
nas till Återbruket eller någon annan 
second hand-butik

Sked, plast Soppåsen för brännbart

Skidvalla Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Skinn ÅVC, brännbart Om den är hel och ren kan den läm-
nas till Återbruket eller någon annan 
second hand-butik

Skinnjacka ÅVC, brännbart Om den är hel och ren kan den läm-
nas till Butiken skänkt och återhängt 
eller någon annan second hand-butik

Skinnsoffa ÅVC, deponi Om den är hel och ren kan den läm-
nas till Återbruket eller någon annan 
second hand-butik

Skivspelare ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanackan eller hemsidan.

Skokartong ÅVS, pappersförpackning

Skor ÅVC, brännbart Kan även lämnas till grovavfallsin-
samling, för tider se almanackan eller 
hemsidan. Om de är hela och rena 
kan de lämnas till Butiken skänkt och 
återhängt eller någon annan second 
hand-butik.
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Skott, ej avfyrade Polisen Lämnas in till receptionen på när-
maste polisstation.

Skrivare ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanackan eller hemsidan.

Skrivblock ÅVS, tidningar/retur-
papper

Pärmen lägger du i återvinnings-
stationen, pappersförpackningar. 
Spiralen försvinner i processen på 
pappersbruket

Skrivbord ÅVC, brännbart Om det är helt och rent kan det läm-
nas till Återbruket eller någon annan 
second hand-butik

Skrivmaskin, ej elektrisk ÅVC, metall

Skrivmaskin, elektrisk ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider 
se almanackan eller hemsidan.

Skrivpapper ÅVS, tidningar/retur-
papper

Skruv ÅVC, metall

Skumgummi/skumplast ÅVC, brännbart Mindre mängder kan du lägga i sop-
påsen för brännbart.

Skurborste Soppåsen för brännbart

Skurpulver Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Skyddsfolie, t ex från
creme fraiche-burk

ÅVS, metallförpackning

Skål, glas/keramik/kristall ÅVC, deponi Om den är hel och ren kan den läm-
nas till Återbruket eller någon annan 
second hand-butik

Skärbräda ÅVC, brännbart Grovavfallsinsamling. För tider se 
almanackan eller hemsidan.

Sköljmedel, med innehåll Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.
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Sköljmedel, tom plastflaska ÅVS, plastförpackning

Skönhetsprodukt Soppåsen för brännbart

Sladd ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider 
se almanackan eller hemsidan.

Slang ÅVC, brännbart Grovavfallsinsamling, för tider se 
almanackan eller hemsidan.

Slipers ÅVC, tryckimpregnerat 
trä

Smalfilm Soppåsen för brännbart

Smink Soppåsen för brännbart Tomma förpackningar kan du  lämna 
på återvinningsstationen.

Smycken, metall ÅVC, metall

Smycken, trä eller plast ÅVC, brännbart Om de är hela och rena kan de lämnas 
till Återbruket eller någon annan 
second hand-butik.

Smällare, avfyrad Soppåsen för brännbart Var noga med att se till att smällarna 
verkligen är avfyrade.

Smällare, ej avfyrad Inköpsställe eller miljö-
station

Eftersom att smällare är explosiva 
ska de lämnas in till en bemannad 
miljöstation.

Smörask, pappersdelen ÅVS, pappersförpackning

Smörask, plastdelen ÅVS, plastförpackning

Smörgåsjärn ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanackan eller hemsidan.

Smörjfett/-olja Miljöstation Du får lämna in max 25 liter. Kan 
även lämnas till den mobila miljösta-
tionen. För tider se almanackan eller 
hemsidan.

Smörjpapper Soppåsen för brännbart

Snabblim Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.
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Snabbmatskartong/take-
away

ÅVS, pappersförpackning Är förpackningen av plast eller frigolit 
lägger du den i behållaren för plast på 
återvinningsstationen.

Snittblommor Matavfallspåsen

Snus Soppåsen för brännbart

Snusdosa ÅVS, plastförpackning Snusdosa av papper sorteras som en 
pappersförpackning på återvinnings-
stationen.

Snöre Soppåsen för brännbart

Sockerpaket ÅVS, pappersförpackning

Soda Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Soffa ÅVC Kontakta personalen på Brista ÅVC 
för sorteringsanvisning. 

Solarierör ÅVC, elavfall

Sololja/solskyddsmedel Soppåsen för brännbart

Sopkärl Kontakta renhållningen, 
08-591 261 97

Sopsorteringsguide ÅVS, tidningar/retur-
papper

Sot Soppåsen för brännbart Tänk på att inte lägga varm aska i 
soppåsen.

Sovsäck ÅVC, brännbart Grovavfallsinsamling. För tider se 
almanackan eler hemsidan.

Spackel Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Spade ÅVC Kontakta personalen på Brista ÅVC 
för sorteringsanvisning.

Spaljé ÅVC Kontakta personalen på Brista ÅVC 
för sorteringsanvisning.
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Spegel/spegelglas ÅVC, deponi

Spelkonsol ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanackan eller hemsidan.

Spik ÅVC, metall

Spillolja Miljöstation Du får lämna max 25 liter. Kan även 
lämnas till den mobila miljöstationen. 
För tider se almanackan eller hem-
sidan.

Spis ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanackan eller hemsidan.

Spolarvätska Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Spolglans Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Sprayflaska med innehåll Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Sprayflaska tom ÅVS, metallförpackningar Är förpackningen av plast lägger du 
den i behållaren för plast på ÅVS.

Sprit, t ex T-sprit Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Spritkök ÅVC, metall

Spruta/sprutspets Apotek På apoteket får du en kanylburk att 
förvara nålarna i. När den är full läm-
nar du tillbaka den till apoteket.

Sprängmedel Polisen

Spån, trä ÅVC, brännbart Vid små mängder kan du lägga spån i 
soppåsen för brännbart.

Spånplatta/spånskiva ÅVC, trä

Staket ÅVC
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Stanniol ÅVS, metallförpackningar Kontakta personalen på Brista ÅVC
för sorteringsanvisning.

Stearinljus Soppåsen för brännbart

Stekpanna ÅVC, metall Om den är hel och ren kan den läm-
nas till Återbruket eller någon annan 
second hand-butik

Sten ÅVC Kontakta personalen på Brista ÅVC
för sorteringsanvisning.

Stenkaka/78-varvare ÅVC, brännbart Kontakta personalen på Brista ÅVC 
för sorteringsanvisning. Gratis grov-
avfallsinsamling. För tider se alma-
nackan eller hemsidan.

Stereoanläggning ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanackan eller hemsidan.

Stickpropp/kontakt ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanackan eller hemsidan.

Stol ÅVC, trä eller metall,   
beroende på vilket mate-
rial stolen är gjord i.

Kontakta personalen på Brista ÅVC 
för sorteringsanvisning.

Stolpe ÅVC, trä om stolpen är 
i trä.

Kontakta personalen på Brista ÅVC 
för sorteringsanvisning.

Stomipåse Soppåsen för brännbart

Strumpbyxa Soppåsen för brännbart

Strykjärn ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanackan eller hemsidan.

Strömbrytare ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanackan eller hemsidan.

Stubbe ÅVC, trä

Stuprör ÅVC, metall

Ståltråd ÅVC, metall

Stålull Soppåsen för brännbart
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Stövel ÅVC, brännbart Om den är hel och ren kan den läm-
nas till någon second hand-butik

Suddgummi Soppåsen för brännbart

Sugrör, plast ÅVS, plastförpackning

Sula Soppåsen för brännbart

Superlim Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Svavelsyra Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Symaskin ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanackan eller hemsidan.

Synth ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanackan eller hemsidan.

Syra Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Sågspån Soppåsen för brännbart ÅVC, brännbart

Säkerhetsnål Soppåsen för brännbart

Säkring Soppåsen för brännbart ÅVC, deponi

Säng ÅVC, deponi

Sömnmedel Apotek
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Tablett, medicin Apotek

Tablettask ÅVS, pappersförpackning            

Taggtråd ÅVC, metall

Taklampa ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanackan eller hemsidan.                                

Taklist ÅVC, brännbart

Takpanna ÅVC, deponi ÅVC, byggcontainer för återbruk

Takpapp ÅVC, brännbart

Takplatta, eternit Se asbest

Takplåt ÅVC, metall

Talg Matavfallspåsen

Talk Soppåsen för brännbart

Tallrik, papper ÅVS, pappersförpackning Tänk på att tallriken ska vara ren-        
gjord.

Tallrik, plast Återvinningsstation, 
plastförpackning

Tänk på att tallriken ska vara ren-
gjord.

Tallrik: glas, keramik, 
porslin

ÅVC, deponi                        

Tampong Soppåsen för brännbart

Tandborste Soppåsen för brännbart

Tandborste, elektrisk ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanackan eller hemsidan.

Tandkrämstub, plast ÅVS, plastförpackning

Tandpetare Soppåsen för brännbart

Tandsticka Soppåsen för brännbart

Tandställning Soppåsen för brännbart

Tandtråd Soppåsen för brännbart

Tangentbord ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider                       
se almanackan eller hemsidan.

Tapet ÅVC, brännbart Grovavfallsinsamling. För tider se 
almanackan eller hemsidan.
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Tapetklister Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Tavelram ÅVC, brännbart Om den är hel och ren kan den läm-
nas till Återbruket eller någon annan 
second hand-butik

Teakolja Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Tegel ÅVC, deponi

Tejp Soppåsen för brännbart

Telefax ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanackan eller hemsidan.

Telefon ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanackan eller hemsidan.

Telefonkatalog Tidningscontainer eller 
ÅVS, tidningar/retur-
papper

Telefonsvarare ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanackan eller hemsidan.

Tenn ÅVC, metall

Tepåse Matavfallspåsen

Termometer, kvicksilver Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Termos ÅVC, deponi

Termostat ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanackan eller hemsidan.

Terpentin Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Tesump Matavfallspåsen
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Tetraförpackningar, t ex 
juice- och mjölkpaket

ÅVS, pappersförpackning

Textil Soppåsen för brännbart 
(små mängder)

Om det är helt och rent kan det läm-
nas till Återbruket eller någon annan 
second hand-butik. Kan även lämnas 
till ÅVC brännbart eller grovavfalls-
insamlingen. För tider se almanackan 
eller hemsidan. 

Thinner Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Tidning Tidningscontainer       
eller ÅVS tidningar/retur-
papper.

Tidskrift Tidningscontainer      
eller ÅVS tidningar/retur-
papper.

Tipp-ex Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Tjära Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Tjärpapp ÅVC Kontakta personalen på Brista ÅVC 
för sorteringsanvisning.

Toalettpappersrulle ÅVS,  pappersförpackning

Toalettstol ÅVC, deponi

Toalettströ för husdjur Soppåsen för brännbart

Toarent Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Tobak Soppåsen för brännbart

Tomglas, ej pant ÅVS, färgat/ofärgat glas
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Tomglas, pant Affärens pantsystem

Tomtebloss, använda Soppåsen för brännbart

Tomtebloss, oanvända Inköpsställe eller miljö-
station

Eftersom att tomtebloss är eldfängda 
ska de lämnas till en bemannad mil-
jöstation.

Toner/tonerkassett Soppåsen för brännbart Välj en produkt där återförsäljaren   
tar emot tomma kassetter.

Tops Soppåsen för brännbart

Torskskåp/torktumlare ÅVC, elavfall

Traktörpanna ÅVC, metall Gratis elavfallshämtning.. För tider   
se almanackan eller hemsidan.

Trall ÅVC, trä Tryckimpregnerat trä i särskild con-
tainer. Om du är osäker på om din 
trall är tryckimpregnerad. Kontakta 
personalen på Brista ÅVC för sorte-
ringsanvisning.

Transformator ÅVC, elavfall

Transistorradio ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanackan eller hemsidan.

Trasa Soppåsen för brännbart

Trasmatta ÅVC, brännbart Grovavfallsinsamling, för tider se 
almanackan eller hemsidan. Om den 
är hel och ren kan den lämnas till 
Återbruket eller någon annan second 
hand-butik.

Trasselsudd/trasa med färg 
eller lösningsmedel

Miljöstation Lägg i en plastpåse, knyt ordentligt. 
Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.
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Trasselsudd/trasa med 
vegetabilisk olja t ex linolja

Miljöstation Trasselsudd med vegetabilisk olja kan 
självantända. Blöt ner den ordentligt, 
lägg i plastpåse och knyt till. Kan 
även lämnas till den mobila miljö-
stationen. För tider se almanackan
eller hemsidan.

Trosskydd Soppåsen för brännbart

Tryckimpregnerat virke ÅVC, tryckimpregnerat 
trä

Tryckkokare, elektrisk ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanackan eller hemsidan.

Tråd, metall ÅVC, metall

Tråd, plast/textil Soppåsen för brännbart

Trä, byggavfall ÅVC, brännbart ÅVC, byggcontainer för återbruk.

Träbit, små mängder Soppåsen för brännbart

Träd ÅVC, trä

Trädgårdsavfall ÅVC, container för kom-
post eller ris

Trädgårdsmöbel ÅVC Kontakta personalen på Brista ÅVC 
för sorteringsanvisning. Om de är hela 
och rena kan de lämnas till Återbru-
ket eller någon annan second hand-
butik.

Träimpregneringsmedel Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Träkol Soppåsen för brännbart Tänk på att inte lägga varm kol i sop-
påsen.

Trämöbel ÅVC, brännbart Om den är hel och ren kan den läm-
nas till Återbruket eller någon annan 
second hand-butik

Vara/MatErIaL                   LäMnaS                           KOMMEntar                   
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Träolja Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Träskyddsmedel Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Träsprit Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Trästockar ÅVC, trä

T-sprit Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Tuber, metall ÅVS, metallförpackning Låt korken sitta kvar.

Tuber, plast ÅVS, plastförpackning Låt korken sitta kvar.

Tuggummi Soppåsen för brännbart

Tuschpenna Soppåsen för brännbart

TV-antenn ÅVC, elavfall

TV-apparat ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanackan eller hemsidan.

TV-spel ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanackan eller hemsidan.

Tvål Soppåsen för brännbart

Tvålflaska, metall/porslin ÅVC, deponi Gratis grovavfallsinsamling. För tider 
se almanackan eller hemsidan.

Tvålflaska, plast ÅVS, plastförpackning

Tvättlapp Soppåsen för brännbart

Tvättmaskin ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanackan eller hemsidan.

Tvättmedel Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Vara/MatErIaL                   LäMnaS                           KOMMEntar                   
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Tvättmedelsförpackning, 
kartong

ÅVS, pappersförpackning

Tvättmedelsförpackning, 
plastflaska

ÅVS, plastförpackning

Tvättställ ÅVC, deponi

Tvättsvamp Soppåsen för brännbart

Tyg ÅVC, brännbart Mindre mängder kan du lägga i sop-
påsen för brännbart.

Täckfärg Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Tändare Miljöstation Kan även lämnas till den mobila 
miljöstationen. För tider se almanacka 
eller hemsidan. En tom tändare kan 
du lämna till ÅVS plastförpackning.

Tändsticka/tändsticksask Soppåsen för brännbart

Tändstift ÅVC, metall

Tändvätska Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Tätningslist Soppåsen för brännbart

Q
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Ugnsrengöringsmedel Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Ugn AVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanackan eller hemsidan.

Uppladdningsbar apparat ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
salmanackan eller hemsidan.

Vara/MatErIaL                   LäMnaS                           KOMMEntar                   

V
Uppstoppade djur ÅVC, brännbart Om den är hel och ren kan den läm-

nas till Återbruket eller någon annan 
second hand-butik

Utomhustermometer Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Vadderade kuvert ÅVS, pappersförpackning

Vakuumförpackning,         
t ex för korv, ost

ÅVS, plastförpackning

Vapen Lämnas till polisen

Varmluftspistol ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider    
se almanackan eller hemsidan.

Varmvattenberedare ÅVC, metallskrot

Vaselin Soppåsen för brännbart

Vattenfärg Soppåsen för brännbart Gäller målarfärger för barn.

Vattenkokare ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider    
se almanackan eller hemsidan.

Vattenslang ÅVC, brännbart

Vara/MatErIaL                   LäMnaS                           KOMMEntar                   
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Vara/MatErIaL                   LäMnaS                           KOMMEntar                   

V
Vax Soppåsen för brännbart

Vaxduk Soppåsen för brännbart

Ved ÅVC, trä

Wellpapp ÅVC, well alternativt 
pappersförpackning

Ventilationsfläkt, elektrisk ÅVC, elavfall

Ventilgummi Soppåsen för brännbart

Verktyg, elektriska ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider    
se almanackan eller hemsidan.

Verktyg, metall ÅVC, metallskrot Om den är hel och ren kan den läm-
nas till Återbruket eller någon annan 
second hand-butik

Video ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider    
se almanackan eller hemsidan.

Videoband Soppåsen för brännbart ÅVC, brännbart

Videokamera ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider    
se almanackan eller hemsidan.

Villaolja Miljöstation Du får lämna max 25 liter. Kan även 
lämnas till den mobila miljöstationen. 
För tider se almanackan eller hemsi-
dan. 

Villapanna ÅVC Pannan ska vara sanerad och demon-
terad, dvs brännare och elkomponen-
ter borttagna. De lämnas separat på 
ÅVC.

Villapanna, eldriven ÅVC, metall  

Vin- och spritflaska ÅVS, färgat / ofärgat glas

Vinbox ÅVS, pappersförpackning Handtag och plastpåse lägger du i 
behållaren för plastförpackningar.

Vinkork Soppåsen för brännbart

Vinylskiva ÅVC, brännbart Om den är hel och ren kan den läm-
nas till Återbruket eller någon annan 
second hand-butik.
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Virke ÅVC, trä

Vitaminer Soppåsen för brännbart

Vitvaror ÅVC, vitvaror

Våffeljärn ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanackan eller hemsidan.

Våtservett Soppåsen för brännbart

Väggplatta, eternit Se asbest

Värktablett Apotek

Värmeelement ÅVC, elavfall

Värmeljus, stearin Soppåsen för brännbart

Värmeljusbehållare, 
metall

ÅVS, metallförpackning

Värmepanna ÅVC, metall

Värmepump ÅVC, metallskrot Kan innehålla freon. Kontakta per-
sonalen på Brista ÅVC för sorterings-
anvisning.

Väskor, ej metall Soppåsen för brännbart ÅVC, brännbart

Väteperoxid/
vätesuperoxid

Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Växellådeolja Miljöstation Du får lämna max 25 liter. Kan även 
lämnas till den mobila miljöstationen. 
För tider se almanackan eller hemsi-
dan.

Växt Matavfallspåsen Ta bort eventuell jord. Jorden åter-
använder du eller lägger i soppåsen för 
brännbart.

Växtgift Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Växtnäring Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Vara/MatErIaL                   LäMnaS                            KOMMEntar                   
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X-box ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider    
se almanackan eller hemsidan.

Vara/MatErIaL                   LäMnaS                            KOMMEntar                   
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Yoghurt, skyddshölje
av aluminium

ÅVS, metallförpackning

Yoghurtburk ÅVS, plastförpackning

Yoghurtkartong ÅVS, pappersförpackning

Yxa, eggen ÅVC, metall



Zink/zinkplåt ÅVC, metall

Ångstrykjärn ÅVC, elavfall Gratis elavfallshämtning. För tider se 
almanackan eller hemsidan.

Åskledare ÅVC, elavfall

Äggkartong ÅVS, pappersförpackning

Äggskal Matavfallspåsen

Ätpinne Soppåsen för brännbart

Ättiksyra Miljöstation Kan även lämnas till den mobila mil-
jöstationen. För tider se almanackan 
eller hemsidan.

Ölburk, ej pant ÅVS, metallförpackning

Ölburk, pant Affärens pantsystem

Ölflaska, ej pant ÅVS, färgat/ofärgat glas

Ölflaska, pant Affärens pantsystem

Öltråg ÅVS, pappersförpackning

Öltunna i metall ÅVC, metall Tunnan är oftast för stor för ÅVS, 
metallförpackningar.

Öronpropp Soppåsen för brännbart

Öronskydd ÅVC, brännbart

Örontops Soppåsen för brännbart

Vara/MatErIaL                   LäMnaS                           KOMMEntar                   
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