
Sortera ditt 
avfall hemma
Minimera avfallet

Det man inte skaffar behöver man 
inte heller slänga. För att minimera 
uppkoms ten av avfall – tänk efter 
innan du köper något nytt. Undvik 
också engångsartiklar och varor  
med dubbla förpackningar. 

Farligt avfall
Farligt avfall innehåller ämnen som är skadliga för hälsan och miljön. Gemensamt för dessa ämnen är att de bryts ned lång
samt eller inte alls. Giftiga ämnen som en gång spridits i miljön kommer att finnas kvar där under lång tid. Därför är det 
viktigt är att det farliga avfallet inte kastas i den vanliga soppåsen utan lämnas till en återvinningscentral eller miljöstation.  
Läs mer om farligt avfall på baksidan.

Hushållsavfall  
i det gröna kärlet
Ditt brännbara hushållsavfall lägger du i det gröna
kärlet. De förbränns och blir till värme och el.

Matavfall 
i det bruna kärlet
Dina gamla matrester lägger du i papperspåsen och 
sedan i det bruna kärlet. Matresterna blir biogas som 
används till fordonsbränsle samt näringsrik rötrest 
som kan återföras till skog och mark.

Second hand och återvinning

Sådant som lämnats in på återvinnings 
centralen och kan återanvändas tas 
om hand av VIVA Resurs och säljs sedan 
vidare i Returbutiken. Kläder, möbler och 
liknande som kan återanvändas kan även 
lämnas in till hjälporganisationer.

Rengör och platta till

Skölj ur förpackningarna med kall  vatten 
och vik ihop och platta till dem innan 
de lämnas in för åter vinning. Förpack
ningar samman satta av flera material 
ska separeras eller sorteras efter det 
huvudsakliga materialslaget.

T.ex.              
• tobak
• tops
• cdskiva/fodral
• blöjor/bindor
• kassettband/fodral
• använd kattsand
• tandborste
• diskborste
• smutsig förpackning
• bakplåtspapper
• plåster

T.ex.
• kaffesump/kaffefilter
• hushållspapper
• frukt- och grönsaksskal
• blommor och blad 

• tamponger
• hundhår
• snöre
• tandtråd
• dammsugarpåse
• trasiga skor
• disktrasa
• post-it-lapp
• textilier
• kondom
• kuvert

• matrester
• tesump/tepåsar
• kött- och fiskben
• äggskal

Har du frågor? Kontakta oss:



Till fastighetsnära sortering  
eller en återvinningsstation
Läs på förpackningen, oftast finns sorteringsinformation. Förpacknings och Tidningsinsamlingen 
(FTI) ansvarar för alla återvinningsstationer i Sverige. Besök www.ftiab.se om du vill veta mer.

Till en bemannad återvinningscentral
På ÅVC kan hushåll lämna grov och trädgårdsavfall samt farligt avfall kostnadsfritt.
Besök www.umeva.se för kartor och öppettider till ÅVC. Automatisk telefoninformation: 09016 15 01 

Farligt avfall 
T.ex.

• kvicksilvertermometrar 
• färg – och limrester 
• lösningsmedelsrester 
• spillolja 
• nagellack 
• sprayburkar

Batterier

Alla batterier ska lämnas in!  
Rätt plats för batterier är  
batteriholkar eller ÅVC.

Elavfall 
Elavfall är saker som har  
sladd eller batteri.  
T.ex.

• spisar 
• kyl och frys 
• datorer 
• tv-apparater 
• mobiltelefoner 
• miniräknare 
• glödlampor 
• halogenlampor

Grovavfall  
T.ex.

• gamla möbler 
• husgeråd 
• cyklar 
• porslin och keramik 
• andra stora saker

Förpackningar av hård  
– och mjukplast 
T.ex.

• saftdunkar
• schampoflaskor
• kesoburkar
• sylthinkar
• plastpåsar
• kassar
• kaffepaket
• plastfilm
• refillpaket
• frigolit

Förpackningar av papper
T.ex.

• toarullar
• pastapaket
• mjölkförpackningar
• sockerpåsar
• presentpapper
• bärkassar
• äggkartonger

Returpapper
T.ex.

• tidningar
• tidskrifter
• kataloger
• reklam

Förpackningar av metall
T.ex.

• konservburkar
• kapsyler och lock
• aluminiumfolie
• metalltuber med kork
• utbrända värmeljus
• tömda sprayburkar

Förpackningar av  
färgat och ofärgat glas 

Det är viktigt att skilja på färgade  
och ofärgade glasförpackningar som 
exempelvis flaskor och burkar eftersom 
de inte kan återvinnas om de blandas. 
Lägg inte porslin, keramik, dricksglas 
eller glödlampor i glasinsamlingen.


