
Övrigt hushållsavfall

Påsen kan innehålla till exempel:
• Blöjor
• Dammsugarpåse
• Diskborste
• Hushållspapper
• Kattsand

• Kuvert
• Leksak av plast
• Pennor
• Post-it-lappar
• Servetter

• Snus
• Tamponger
• Tandborste
• Tops
• Äggskal

Tänk på att: Sortera först ut alla dina förpackningar,  tidningar,  matavfall 
och textilier. Det som blir över och som inte går att  återvinna sorterar du 
som övrigt hushållsavfall. Lägg avfallet i en plastpåse och knyt ihop den 
med en dubbelknut. Om avfallet är så stort att det inte får plats i en vanlig 
plastpåse räknas det som  grovavfall, lämna det vid en återvinningscentral.



Matavfall

Påsen kan innehålla till exempel:
• Bananskal
• Bröd
• Fiskrens
• Fruktskal
• Gammal mat

• Grönsaksrester
• Kaffesump
• Köttrester
• Matfett
• Matrester

• Potatisskal
• Räkskal
• Sås
• Tepåse
• Yoghurt

Har du mycket matfett? Sortera olja, matfett, frityrolja och  flytande 
matavfall i en plastflaska och lägg den i påsen för matavfall.  Torka 
ur stekpannor med hushålls papper innan du diskar dem, pappret 
 sorterar du i matavfallet. Häll aldrig matfett och olja i avloppet då det 
 orsakar stopp och översvämningar. Knyt ihop matavfallspåsen med en 
 tättslutande dubbelknut. 



Plastförpackningar

Här sorterar du hårda och mjuka 
förpackningar av plast, till exempel:
• Bubbelplast
• Diskmedelsflaska
• Folie av plast
• Frigolit

• Fruktpåse
• Skruvkork av plast
• Ketchupflaska
• Lock av plast

• Plastpåse
• Tablettkarta
• Tandkrämstub
• Yoghurtburk

Tänk på att: endast förpackningar av plast sorteras här,
om du har produkter av plast så som leksaker, tandborstar 
och diskborstar sorteras de som övrigt hushållsavfall.



Pappersförpackningar

Här sorterar du förpackningar av papper:
• Brödpåse av papper
• Bägare av papper
• Chokladask
• Cornflakespaket
• Filpaket

• Mjölkpaket
• Müslipåse
• Oboy-burk
• Omslagspapper
• Papperskasse

• Pappersmugg
• Pizzakartong
• Skokartong
• Toapappersrulle
• Äggkartong

Tänk på att: skrapa ur alla matrester ur förpackningarna innan du 
sorterar dem. Platta till alla kartonger för att spara plats i kärlet.



Tidningar

Här sorterar du till exempel:
• Almanacka
• Anteckningsblock
• Broschyr
• Dagstidning

• Kontorspapper
• Magasin
• Pocketbok
• Reklamblad

• Ritpapper
• Serietidning
• Skrivblock
• Tidning

Tänk på att: Kuvert och andra papper med klister på sorterar du 
som övrigt  hushållsavfall. Böcker med hårda pärmar lämnar du vid en 
 återvinningscentral eller till valfri second hand.



Metallförpackningar

Här sorterar du förpackningar av metall:
• Aluminiumfolie
• Aluminiumform
• Färgburk, helt tom
• Kaffekapsel

• Kakburk
• Kapsyl
• Kaviartub
• Konservburk

• Lock av metall
• Skruvkork av metall
• Sprayburk, helt tom
• Tonfiskburk

Tänk på att: Sprayburkar och färgburkar ska vara helt tomma på innehåll, 
annars sorterar du dem som farligt avfall vid en återvinningscentral. Då 
värmeljushållare inte är en  förpackning sorterar du dem som metall vid en 
återvinningscentral.



Färgade  
glasförpackningar

Här sorterar du förpackningar av färgat glas
• Ta bort korkar, kapsyler och lock och sortera det för sig.
• Töm alltid förpackningen på innehåll.
• Här sorterar du endast glas som har fungerat som en förpackning.  
Andra typer av glas, så som dricksglas, vaser och andra  föremål 
 sorterar du vid en återvinningscentral eller i påsen med övrigt 
 hushållsavfall (små mängder).



Ofärgade 
glasförpackningar

Här sorterar du förpackningar av ofärgat glas
• Ta bort korkar, kapsyler och lock och sortera det för sig.
• Töm alltid förpackningen på innehåll.
• Här sorterar du endast glas som har fungerat som en förpackning.  
Andra typer av glas, så som dricksglas, vaser, fönsterglas och  andra 
 föremål  sorterar du vid en återvinningscentral eller i påsen med  övrigt 
 hushållsavfall (små mängder). 

• Glödlampor sorteras som farligt avfall.



Småelektronik

Här sorterar du småelektronik:
• Brödrost
• Dator
• Eltandborste
• Ficklampa

• Fjärrkontroll 
• Hörlurar
• Kaffebryggare
• Kamera

• Lamparmatur
• Laddningssladd
• Plattång
• Telefon

Större elektronikprylar så som kyl och frys, spisar, fläktar, 
 dammsugare, med mera lämnar du vid en återvinningscentral.



Ljuskällor

Här sorterar du olika typer av ljuskällor
• Glödlampor, halogenlampor, led-lampor, lågenergilampor, med mera.
• Lysrör sorteras för sig.
• Armaturer sorteras som elektronik.



Lysrör

Här sorterar du lysrör
• Lysrör innehåller kvicksilver som är ett av de farligaste gifterna som 
finns, behandla därför lysrör varsamt.

• Om ett lysrör eller en lågenergilampa går sönder, utrym rummet i 
minst 30 minuter. Samla därefter upp resterna i en burk med lock, 
 torka av golvet med en fuktig trasa och lägg även trasan i burken. 
Lämna in burken till en återvinningscentral som farligt avfall. 


