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Förord: Denna Sorterings guide är framtagen för att hjälpa sopproducenterna att sortera rätt och vart soporna 

skall föras. På sidorna 3-12 finns ganska stort antal produkter listade i bokstavsordning som är vanliga i våra 

hushåll. Skulle osäkerhet råda tar ni förslagsvis produkten med er till återvinningscentralen (ÅVC) i Stentorpa 

där personalen kan sortera den till rätt fraktion. 

Några enkla Tips: Era brännbara sopor får inte innehålla porslin, glas eller metaller! 

Tänk på att alltid lägga följande produkter i er brännbara soppåse: trosskydd, bindor, tamponger, kondomer 

tops och blöjor: Försök aldrig att spola ned dessa på toaletten då de skapar problem i avloppssystemet! 

Före ni lägger er hopknutna brännbara soppåse i tunnan eller säcken bör ni komprimera den (trycka samman), 

gör man det kan storleken förminskas oftast till hälften vilket gör att ni få dubbelt mer i er tunna eller säck 

(=lönsamt). 

Komprimera, fragmentera och sortera ert ”deponi” avfall före ni för det till ÅVC då detta är avgiftsbelagt räknat 

på volym (= mycket lönsamt). Möbler kan plockas (slås) isär för att erhålla en kraftigt reducerad volym  

Trä, metaller, tetror, aluminiumburkar och glas kan sen separeras så materialet kan gå till återvinning istället 

för deponi vilket ytterligare minskar kostnaden för inlämnandet! Obs! Tetror och aluminiumburkarna bör 

pressas ihop för att minska volymen väsentligt i insamlingskärlen. 

 

Nedanstående på denna sida och sida 2 är råd och tips kopierat från sopor.nu men också giltiga för Föglö. 

http://www.sopor.nu/sorteraratt.aspx 

 

Varför ska jag sortera?     

Dina sopor kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen. Genom att sortera dina sopor väl, kan de tas omhand på ett säkert 

sätt och det mesta kan återvinnas. Därmed skyddas människor och miljö. Vi kan också spara energi och naturresurser genom 

att använda materialen flera gånger.  

Sopsortering är en del av EU:s plan för hur vi ska hantera vårt avfall så att miljö och människor inte kommer till skada. 

Genom att sortera soporna minskar dessutom det avfall som riskerar att hamna på deponi, soptipp. 

Det är faktiskt också ett lagbrott att inte sortera sina sopor. 

Praktiska råd och tips  

 Skär av både locket och botten på konservburken också, så kan du platta ut den. Det spar mycket plats.  

 Packa mindre pappersförpackningar i större, så tar det mindre plats både under diskbänken och på 

återvinningsstationen. En tom mjölkförpackning rymmer minst fem ihopvikta. 

 Lägg ett snöre under tidningshögen, så går det lätt att knyta ihop när det är dags att gå iväg med den. Men glöm inte 

att ta bort snöret när du lämnar tidningarna i behållaren. 

 Låt matavfallet rinna av ordentligt innan du lägger det i komposten eller i insamlingen. 

 Det finns många som säljer olika lösningar för källsortering. Sök "källsortering" och "behållare" på Internet så får du 

flera träffar. 

 Märk upp behållarna, både i köket och i soprummet. Då kan hela familjen lättare hjälpa till och du får en påminnelse 

om vilja sopor som ska sorteras på vilket sätt. Dekaler kan bland annat beställas från Förpacknings- och 

Tidningsinsamlingens hemsida. 

 Om du inte har plats till flera behållare för avfall kan du samla alla förpackningar i en kasse eller stapelbara korgar 

och sortera i soprummet eller vid återvinningsstationen. 

 Plastburkar är bra att samla i: 

 Gör en egen batteriholk av en glassburk 

 Samla glödlamporna i en kakburk 

 Samla allt metallavfall som inte är förpackningar i en burk för sig  

 

http://www.sopor.nu/sorteraratt.aspx
http://www.sopor.nu/
http://www.ftiab.se/bestallmaterial/dekaler
http://www.ftiab.se/bestallmaterial/dekaler
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Sortera rätt 

Sortera dina sopor väl, så kan de tas omhand på ett säkert sätt och det mesta kan återvinnas. 

Läs mer om hur du ska sortera olika sopor genom att klicka på de olika avfallsslagen nedan. 

Osäker? Läs mer om olika avfallsslag 

Rätt plats Sopor ska lämnas till olika platser beroende på vad det är. Läs mer om återvinningscentraler, 

återvinningsstationer och andra platser där du kan lämna dina sopor. 

             

Farligt avfall                                   Förpackningar och tidningar                  Grovsopor                Matavfall och trädgårdsavfall 

Till  ÅVC         Till ÅVS eller ÅVC                            Till  ÅVC                    Till din kompost 

                                                                               

       Soppåsen, brännbart                                                                                        Användbara  saker   se nedan                                                            

  Läggs i din soptunna eller sopsäck 

Användbara saker 

Begagnade kläder och skor kan ofta återanvändas. 

Second hand-butiker och välgörenhetsorganisationer tar emot begagnat om det fortfarande är användbart. På många håll finns 

det insamling på återvinningsstationerna eller återvinningscentralerna. 

Observera dock att man inte får ta sådant som lämnats till förbränning eller annan behandling. Att "containerfynda" är alltså 

inte tillåtet. Den som väljer att slänga en sak istället för att lämna till återanvändning ska kunna vara säker på att den inte 

hamnar hemma hos någon annan. 

 

 

  --------------------------------------------------- 

 

 

 

 

http://www.sopor.nu/vad_ar_det_for_slags_avfall.aspx
http://www.sopor.nu/ratt_sopa_pa_ratt_plats.aspx
http://www.sopor.nu/ratt_sopa_pa_ratt_plats.aspx
http://www.sopor.nu/en_sopas_vag_farligt_avfall.aspx
http://www.sopor.nu/en_sopas_vag_forpackningar_och_tidningar.aspx
http://www.sopor.nu/en_sopas_vag_grovsopor.aspx
http://www.sopor.nu/matavfall_tradgardsavfall.aspx
http://www.sopor.nu/en_sopas_vag_farligt_avfall.aspx
http://www.sopor.nu/en_sopas_vag_forpackningar_och_tidningar.aspx
http://www.sopor.nu/en_sopas_vag_grovsopor.aspx
http://www.sopor.nu/matavfall_tradgardsavfall.aspx
http://www.sopor.nu/en_sopas_vag_soppasen.aspx
http://www.sopor.nu/en_sopas_vag_soppasen.aspx
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Sorteringsguide A-B 
 

Avfall: Klassifikation: Skall föras till: 

Ackumulator farligt avfall återvinningscentralen 
aluminiumfolie småmetall återvinningsstationen 

ammunition specialavfall Kontakta polisen! 
ankare (litet) småmetall återvinningsstationen 

ankare (stor) metallskrot återvinningscentralen 
asbest specialavfall Kontakta Kommun! 

aska gödsel för trädgården/ 
deponiavfall 

egna trädgården/ 
återvinningscentralen 

Badkar (metall) metallskrot återvinningscentralen 

badkar (porslin) deponiavfall återvinningscentralen 
barnstol (trä) träavfall återvinningscentralen 

barnvagn deponiavfall/metall återvinningscentralen 
bastuugn (el-) el- och elektronikskrot återvinningscentralen 
bastuugn (träeldad) metallskrot återvinningscentralen 

batteri farligt avfall återvinningscentralen 
bekämpningsmedel farligt avfall återvinningscentralen 

bestick småmetall återvinningsstationen 
betong byggnadsavfall återvinningscentralen 

bilbänk deponiavfall återvinningscentralen 
bildäck ------------ försäljare av bildäck eller 

återvinningscentralen 

bil skrotbil auktoriserad avregistrering 
och skrotning 

bilvax farligt avfall återvinningscentralen 

blockvärmare el- och elektronikskrot återvinningscentralen 
blomkruka (plast) Brännbart Din soptunna eller sopsäck 
blomkruka (keramik) deponiavfall återvinningscentralen 

blommor bioavfall Den egna komposten 

blyertspenna Brännbart Din soptunna eller sopsäck 

blöja Brännbart Din soptunna eller sopsäck 
bok (utan pärmar)  returpapper återvinningsstationen 

bonvax farligt avfall återvinningscentralen 
borrmaskin el- och elektronikskrot återvinningscentralen 

brandvarnare el- och elektronikskrot återvinningscentralen 
bromsvätska farligt avfall återvinningscentralen 

brödrost el- och elektronikskrot återvinningscentralen 
bur metallskrot återvinningscentralen 
byggnadsskiva deponiavfall återvinningscentralen 

båtmotor (utan 
bränsle och olja) 

metallskrot återvinningscentralen 

 

 
 
 
 
 
 

Sorteringsguide C-F 
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Avfall: Klassifikation: Skall föras till: 

CD-skiva Brännbart Din soptunna eller sopsäck 
chipspåse Brännbart Din soptunna eller sopsäck 

cigarettfimp Brännbart Din soptunna eller sopsäck 
c-kasset Brännbart Din soptunna eller sopsäck 

cykel metallskrot återvinningscentralen 
cykelpump småmetall återvinningsstationen 
Dagstidning returpapper återvinningsstationen 

dambinda Brännbart Din soptunna eller sopsäck 
damm Brännbart Din soptunna eller sopsäck 

dammsugare el- och elektronikskrot återvinningscentralen 
dammsugarfilter Brännbart Din soptunna eller sopsäck 

dammsugarpåse Brännbart Din soptunna eller sopsäck 
dator el- och elektronikskrot återvinningscentralen 

desifieringsmedel farligt avfall återvinningscentralen 
diskborste Brännbart Din soptunna eller sopsäck 

diskett Brännbart Din soptunna eller sopsäck 
diskmaskin el- och elektronikskrot återvinningscentralen 

disktrasa Brännbart Din soptunna eller sopsäck 
djur (döda) specialavfall Kontakta kommunen! 
dyna Brännbart Din soptunna eller sopsäck 

dynamit Explosionsfara! 
Inte bland med avfallet! 

Kontakta polisen! 

Elpropp (porslin säkring) deponiavfall återvinningscentralen 

elsladd el- och elektronikskrot återvinningscentralen 
elvisp el- och elektronikskrot återvinningscentralen 

Febertermometer farligt avfall apotek eller 
återvinningscentralen 

ficklampa el- och elektronikskrot återvinningscentralen 

filmrulle Brännbart Din soptunna eller sopsäck 
Filt Brännbart Din soptunna eller sopsäck 
fiskrens bioavfall egen kompost/din biotunna 

flaska (glas) utan pant: returglas återvinningsstationen 
flaska (plast, ej PVC 03) utan pant: returplast återvinningsstationen 

flytväst Brännbart Din soptunna eller sopsäck 
fläckborttagningsmedel farligt avfall återvinningscentralen 

fogmassa farligt avfall återvinningscentralen 
fotografi Brännbart Din soptunna eller sopsäck 

framkallningsvätska farligt avfall återvinningscentralen 
frysbox el- och elektronikskrot återvinningscentralen 

fönsterglas deponiavfall återvinningscentralen 
förband Brännbart Din soptunna eller sopsäck 

förpackning (kartong) returkartong återvinningsstationen 
förpackning (plast, 
ej PVC 03) 

returplast återvinningsstationen 

    

 

Sorteringsguide G-J 
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Avfall: Klassifikation: Skall föras till: 

Gardin Brännbart Din soptunna eller sopsäck 
gardinstång (metall) metallskrot återvinningscentralen 

gasflaska farligt avfall, 
explosionsfara! 

försäljare, 
återvinningscentralen 

gasspis metallskrot återvinningscentralen 

gem småmetall återvinningsstationen 
gipsskiva byggnadsavfall återvinningscentralen 
gjutjärnsgryta småmetall återvinningsstationen 

glasburk och -flaska glas återvinningsstationen 
golvmopp Brännbart Din soptunna eller sopsäck 

grill metallskrot återvinningscentralen 
grillkol Brännbart Din soptunna eller sopsäck 

gräsklippare 
(utan bränsle och olja) 

metallskrot återvinningscentralen 

Hacka småmetall återvinningsstationen 

hammare småmetall återvinningsstationen 
handduk Brännbart återvinningsstationen 

handväska (läder, tyg) Brännbart återvinningsstationen 
heteka (järnsäng) metallskrot återvinningscentralen 
hjulkapsel plast Brännbart återvinningsstationen 

hjulkapsel metall småmetall återvinningsstationen 
hushållsassistent el- och elektronikskrot återvinningscentralen 

hushållspapper Brännbart Din soptunna eller sopsäck 
hålstans småmetall återvinningsstationen 

hårgelé Brännbart Din soptunna eller sopsäck 
hårspray farligt avfall återvinningscentralen 

hårtork el- och elektronikskrot återvinningscentralen 
hårvårdsmedel Brännbart Din soptunna eller sopsäck 

häcksax småmetall återvinningsstationen 
häftmaskin småmetall återvinningsstationen 
Isoleringsmaterial deponiavfall/ 

farligt avfall 
återvinningscentralen 

Julgran trädgårdsavfall flisa, bränn eller kompostera 
joghurtbägare returplast återvinningsstationen 

järnskrot metallskrot återvinningscentralen 
järnspett metallskrot återvinningscentralen 

     

 

 

 

 

 

 

Sorteringsguide K 
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Avfall: Klassifikation: Skall föras till: 

Kabel metallskrot återvinningscentralen 
kaffekokare el- och elektronikskrot återvinningscentralen 

kaffesump bioavfall i egen kompost/din biotunna 
kakel deponiavfall/ 

byggnadsavfall 
återvinningscentralen 

kamera el- och elektronikskrot återvinningscentralen 
kastrull småmetall återvinningsstationen 
katsa småmetall ihopvikt till 

återvinningsstationen 

kattsand (betonitlera) deponiavfall återvinningscentralen 
kattsand (träbaserad) bioavfall/brännbart kompostera eller 

återvinningsstationen 

keramik deponiavfall återvinningscentralen 
kläder Brännbart Din soptunna eller sopsäck, 

alternativt klädinsamling 

klädhängare Brännbart eller 
småmetall 

Din soptunna eller sopsäck eller 
återvinningsstationen 

kondom Brännbart Din soptunna eller sopsäck 
konservburk småmetall återvinningsstationen 

konstgödsel farligt avfall återvinningscentralen 
korrigeringsvätska farligt avfall återvinningscentralen 

kosmetik Brännbart Din soptunna eller sopsäck 
kratta metallskrot återvinningscentralen 

kristallglas deponiavfall återvinningscentralen 
krita Brännbart Din soptunna eller sopsäck 

kulspetspenna deponiavfall återvinningscentralen 
kuvert Brännbart Din soptunna eller sopsäck 

kvistar trädgårdsavfall/bioavfall flisa, bränn eller kompostera 
kylarvätska farligt avfall återvinningscentralen 

kylskåp el- och elektronikskrot återvinningscentralen 
köttben bioavfall egen kompost/din biotunna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorteringsguide L 
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Lack farligt avfall återvinningscentralen 

lackbensin farligt avfall återvinningscentralen 

lampa (lågenergi-) el- och elektronikskrot återvinningscentralen 

lampa (glödlampa) deponiavfall återvinningscentralen 

lampa till bilen deponiavfall återvinningscentralen 

lamparmatur el- och elektronikskrot återvinningscentralen 

lampskärm deponiavfall återvinningscentralen 

lavoar (metall) metallskrot återvinningscentralen 

lavoar (porslin) deponiavfall återvinningscentralen 

Leksak av plast eller trä Brännbart Din soptunna eller sopsäck 

Leksak av metall metallskrot återvinningscentralen 

lie metallskrot återvinningscentralen 

lim farligt avfall återvinningscentralen 

lina Brännbart Din soptunna eller sopsäck 

Linjal av metall småmetall återvinningsstationen 

Linjal av trä eller plast Brännbart Din soptunna eller sopsäck 

livsmedel bioavfall egen kompost/din biotunna 

livsmedelsförpackning Brännbart Din soptunna eller sopsäck 

locktång el- och elektronikskrot återvinningscentralen 

LP-skiva Brännbart Din soptunna eller sopsäck 

lump Brännbart Din soptunna eller sopsäck 

lysrör el- och elektronikskrot återvinningscentralen 
länsstol deponiavfall återvinningscentralen 
läppstift Brännbart Din soptunna eller sopsäck 
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Sorteringsguide M-O 

 

Avfall: Klassifikation: Skall föras till: 

Madrass deponiavfall återvinningscentralen 

mangel el- och elektronikskrot återvinningscentralen 
mapp (PVC 03) deponiavfall återvinningscentralen 

margarinburk returplast återvinningsstationen 
maskindiskmedel farligt avfall återvinningscentralen 
matrester bioavfall i egen kompost/din biotunna 

Matta modell större deponiavfall återvinningscentralen 
Matta modell mindre textil Brännbart Din soptunna eller sopsäck 

medicin farligt avfall apotek eller 
återvinningscentralen 

metspö deponiavfall återvinningscentralen 

mikrovågsugn el- och elektronikskrot återvinningscentralen 
mjölkburk returkartong återvinningsstationen 

mobiltelefon el- och elektronikskrot återvinningscentralen 
moped 
(utan bränsle och olja) 

metallskrot återvinningscentralen 

motor 
(utan bränsle och olja) 

metallskrot återvinningscentralen 

motorsåg 
(utan bränsle och olja) 

metallskrot (eller el- och 
elektronikskrot) 

återvinningscentralen 

målartejp Brännbart Din soptunna eller sopsäck 

målarfärg farligt avfall återvinningscentralen 
målfärgsrulle (intorkad) Brännbart Din soptunna eller sopsäck 

möbler (trä) träavfall återvinningscentralen 
Nagelfil Brännbart återvinningsstationen 

nagellack farligt avfall återvinningscentralen 
Nappflaska/plast Brännbart Din soptunna eller sopsäck 

nyårstenn farligt avfall återvinningscentralen 
nät Brännbart Din soptunna eller sopsäck 
Olja farligt avfall återvinningscentralen 

oljefilter farligt avfall återvinningscentralen 
oljefärgstub (tom) deponiavfall återvinningscentralen 

oljigt avfall farligt avfall återvinningscentralen 
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Sorteringsguide P-R 
 

Papp returkartong återvinningsstationen 

papper returpapper återvinningsstationen 

paraply deponiavfall återvinningscentralen 

parfymflaska returglas återvinningsstationen 

parkett deponiavfall återvinningscentralen 

penna Brännbart Din soptunna eller sopsäck 

pensel (torr) Brännbart Din soptunna eller sopsäck 

Piltavla utan metallring Brännbart Din soptunna eller sopsäck 

plastburk (PVC 03) Brännbart Din soptunna eller sopsäck 

plastficka (PVC 03) Brännbart Din soptunna eller sopsäck 

plastförpackning Returplast/Brännbart Återvinningsstationen/Din 
soptunna eller sopsäck 

plastmatta (PVC 03) deponiavfall återvinningscentralen 

plastpåse Brännbart Din soptunna eller sopsäck 

plastämbar returplast återvinningsstationen 

plåster Brännbart Din soptunna eller sopsäck 

plåt (stora bitar) metallskrot återvinningscentralen 

plåt (små bitar) småmetall återvinningsstationen 

porslin deponiavfall återvinningscentralen 
Rakapparat el- och elektronikskrot återvinningscentralen 
rakblad deponiavfall återvinningscentralen 

raket explosivt avfall Kontakta polisen! 
rakhyvel (plast) Brännbart Din soptunna eller sopsäck 

reklambroschyr returpapper återvinningsstationen 
rep Brännbart Din soptunna eller sopsäck 

Ryggsäck utan metallbåge Brännbart Din soptunna eller sopsäck 
råttgift farligt avfall återvinningscentralen 

räknemaskin el- och elektronikskrot återvinningscentralen 
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Sorteringsguide S 
 

Avfall: Klassifikation: Skall föras till: 

Sax småmetall återvinningsstationen 
shampoflaska 
(ej PVC 03) 

Brännbart Din soptunna eller sopsäck 

silikon farligt avfall återvinningscentralen 
skal av frukter, rot- frukter 
och grönsaker 

bioavfall egen kompost/din biotunna 

skidor restavfall återvinningscentralen 
skjutvapen specialavfall Kontakta polisen! 

skor Brännbart Din soptunna eller sopsäck 
skottkärra metallskrot återvinningscentralen 

skrivmaskin el- och elektronikskrot återvinningscentralen 
skumsläckare specialavfall återförsäljare/ 

återvinningscentralen 
skurborste Brännbart Din soptunna eller sopsäck 

skåp (träskivor) träavfall återvinningscentralen 
släpvagn metallskrot återvinningscentralen 

soffa träavfall återvinningscentralen 
sovsäck Brännbart Din soptunna eller sopsäck 

spackel farligt avfall återvinningscentralen 
spade metallskrot återvinningscentralen 

sparkstötting metallskrot återvinningscentralen 
spegel deponiavfall återvinningscentralen 

spik småmetall återvinningsstationen 
spis metallskrot återvinningscentralen 

spisfläkt el- och elektronikskrot återvinningscentralen 
spritkök metallskrot återvinningscentralen 
sprängämne explosivt avfall Kontakta polisen! 

stavar deponiavfall återvinningscentralen 
stearinljus Brännbart Din soptunna eller sopsäck 

stekpanna småmetall återvinningsstationen 
stereo el- och elektronikskrot återvinningscentralen 

stolsdyna (liten) Brännbart Din soptunna eller sopsäck 
strykbräde deponiavfall återvinningscentralen 

strykjärn el- och elektronikskrot återvinningscentralen 
styrox (frigolit) 
små bitar 

Brännbart Din soptunna eller sopsäck 

suddgummi Brännbart Din soptunna eller sopsäck 
Svarvspån/metall småmetall återvinningsstationen 
symaskin el- och elektronikskrot återvinningscentralen 

såg småmetall återvinningsstationen 

sågspån trä- och trädgårdsavfall egen kompost/din biotunna 

säkring deponiavfall återvinningscentralen 

säng (trä) träavfall återvinningscentralen 

sängkläder Brännbart Din soptunna eller sopsäck 
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Sorteringsguide T 

 

Avfall: Klassifikation: Skall föras till: 

Tandborste (elektrisk) el- och elektronikskrot återvinningscentralen 

tandborste (vanlig) Brännbart Din soptunna eller sopsäck 
tandkrämstub Brännbart Din soptunna eller sopsäck 

tangentbord el- och elektronikskrot återvinningscentralen 
tapet Brännbart Din soptunna eller sopsäck 
tapetklister Brännbart Din soptunna eller sopsäck 

teckning Brännbart Din soptunna eller sopsäck 
tegel byggnadsavfall återvinningscentralen 

tejp Brännbart Din soptunna eller sopsäck 
telefon el- och elektronikskrot återvinningscentralen 

telefonkatalog returpapper återvinningsstationen 
television el- och elektronikskrot återvinningscentralen 

tepåse bioavfall i egen kompost/din biotunna 
terpentin farligt avfall återvinningscentralen 

torktumlare el- och elektronikskrot återvinningscentralen 
trasa Brännbart Din soptunna eller sopsäck 

trimmer el- och elektronikskrot återvinningscentralen 
trä (impregnerat) farligt avfall virkesförsäljarna, 

återvinningscentralen 
trä (obehandlat, 
"europallar") 

träavfall bränna själv/ 
återvinningscentralen 

trä (målat eller lackat) träavfall återvinningscentralen 
trädgårdsmöbel (metall) metallskrot återvinningscentralen 

trädgårdsmöbel 
(trä eller plast) 

träavfall/deponiavfall återvinningscentralen 

trädgårdsslang 
(PVC 03) 

deponiavfall återvinningscentralen 

tuschpenna Brännbart Din soptunna eller sopsäck 
TV-antenn metallskrot återvinningscentralen 
tvål Brännbart Din soptunna eller sopsäck 

tvättbalja (plast) Brännbart Din soptunna eller sopsäck 
tvättmaskin metall återvinningscentralen 

tvättmedel (starka) farligt avfall återvinningscentralen 
tvättmedel (för bil) farligt avfall återvinningscentralen 

tvättsvamp Brännbart Din soptunna eller sopsäck 
tyg Brännbart Din soptunna eller sopsäck 

täcke Brännbart Din soptunna eller sopsäck 
tält (litet) tyg/plast delar Brännbart Din soptunna eller sopsäck 

tändstift deponiavfall återvinningscentralen 
tändvätska farligt avfall återvinningscentralen 
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Sorteringsguide U-Ö 

 

Avfall: Klassifikation: Skall föras till: 

Ugn metall återvinningscentralen 
ugnsrengöringsmedel farligt avfall återvinningscentralen 
Vadd Brännbart Din soptunna eller sopsäck 

vajer metallskrot återvinningscentralen 
WC-stol deponiavfall återvinningscentralen 

veckotidning returpapper återvinningsstationen 
videobandspelare el- och elektronikskrot återvinningscentralen 

videokassett Brännbart Din soptunna eller sopsäck 
vindruta deponiavfall återvinningscentralen 

vindrutetorkare deponiavfall återvinningscentralen 
väckarklocka el- och elektronikskrot återvinningscentralen 

Värmeljus metallhölje 
Värmeljus plasthölje 

småmetall 
Brännbart 

Återvinningsstationen 
Din soptunna eller sopsäck 

vätskeförpackning returkartong återvinningsstationen 
växtdelar trädgårdsavfall i egen kompost/din biotunna 

Yxa småmetall återvinningsstationen 
Åror träavfall återvinningscentralen 

Äggkartong returkartong återvinningsstationen 
äggskal bioavfall egen kompost/din biotunna 

Ölburk returburk 
småmetall  

burkreturneringspunkt 
återvinningsstationen 

ölflaska (glas) returflaska 
utan pant: returglas 

flaskreturneringspunkt 
återvinningsstationen 

     

 


