
 SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ 

ÅTERVINNINGSCENTRALEN



OFTA FELSORTERAT

AVFALL SKA SORTERAS SOM

Bildäck Återförsäljaren
Stekpannor/Grytor Metallskrot
Parasoll Metallskrot
Skurskaft Metallskrot
Sopborstar Metallskrot
Skyfflar Metallskrot
Cyklar Metallskrot
Barnvagn Metallskrot
Brassestolar/Solstolar/Baden-baden Metallskrot
Gräsklippare Metallskrot
Partytältpinnar Metallskrot
Skottkärra Metallskrot
Gjutjärnsföremål Metallskrot
Vattenbaserad färg Brännbart
Frityrolja Brännbart
Tomma aerosoler/sprayburkar Förpackning efter material
Färgburkar Metallskrot eller Brännbart
Reglar med beslag och spik Träavfall
Mikrovågsugn Elektronik



Tidningar

Tidningar, tidskrifter, kataloger, 
pocketböcker.

Inga kuvert eller post-it lappar. De 
sorteras som 
brännbart avfall.

Pappersförpackningar

Även papperskartonger och  
papperspåsar ska 
sorteras här.

Skölj ur, platta till 
och vik  
förpackningarna.

Plastförpackningar

Hårdplast såväl som mjukplast ska 
återvinnas.

De läggs löst i samma 
behållare och separeras 
sedan i mekanisk  
eftersortering.

Metallförpackningar

Burkar, kapsyler, lock, aluminium-
folie, metalltuber etc. 

Låt korken sitta kvar på tuberna.

Glasförpackningar

Det är viktigt att skilja på 
färgade och ofärgade 
glasburkar- och flaskor.

Pantflaskor lämnas till pant. 
Ljuskällor sorteras som
farligt avfall.

FÖRPACKNINGAR



GROVAVFALL
Brännbart avfall

Med grovafall avses avfall från hushåll som är så tungt eller skrymmande 
att det inte är lämpligt att samla in i säckar eller i kärlet för brännbara 

hushållssopor.

EXEMPEL PÅ BRÄNNBART AVFALL:

 Hinkar  Gummiföremål  Pulka              

 Frityrolja  Toner    Täcke

 Möbler  Rör (Plast)              Slang

 Sot (Emballerat) Färgrester (vattenbaserade)           
            



GROVAVFALL
Ej sorterbart avfall

Ej sorterbart avfall är det avfall som inte går att sortera in bland 
övriga fraktioner.  

Avfall som hamnar bland ”Ej sorterbart” sorteras och behandlas av 
personal på Renhållningen. Till exempel, vi sliter sönder en resårmadrass 

och skiljer metallen från övrigt material.

EXEMPEL PÅ EJ SORTERBART AVFALL:

  Resårmadrass Fönsterruta med glas     

  Tavlor med glas     Isolering          



FARLIGT AVFALL
Farligt avfall kallas den typ av avfall som kan vara skadligt för miljö eller 
hälsa om den inte tas omhand på rätt sätt. Det farliga avfallet är mycket 

viktigt att sortera ut. 

EXEMPEL PÅ FARLIGT AVFALL:

	 Oljor	 	 	 Oljefilter	 	 Spillolja

 Lösningsmedel Färgrester  Lim

 Termometrar Fotokemikalier Bekämpningsmedel

 Batterier  Sprayburkar med kemikalierester

Det farliga avfallet ska vara märkt med innehåll. 
Det farliga avfallet ska inte blandas, utan lämnas 
var för sig. Var noga med att kontrollera så att 

förpackningen inte läcker.

Farligt avfall får ALDRIG slängas någon annanstans 
än bland FA.



ELEKTRONIK
Alla slags elektriska och elektroniska apparater och leksaker som har 

sladd eller batteri. Tänk på att det kan finnas inbyggda batterier i många 
produkter!

EXEMPEL PÅ ELEKTRONIKAVFALL:

 Telefoner  Stereo         TV

 Datorer  Glödlampor  Eltandborste

                  Lysrör                  Kaffebryggare Batterier 

 Lågenergilampor  Födelsedagskort med inbyggt batteri 

 Leksaker med sladd eller inbyggt batteri     

Elavfall får ALDRIG slängas någon annanstans 
än bland elektroniken!

På elektronikavdelningen 
finns	fraktionen	

LYSKÄLLOR där 
glödlampor, LED-lampor 

och lysrör ska lämnas.



VITVAROR
Vitvaror som kyl- och frysskåp, tvättmaskin, spis, torktumlare, diskmaskin 

och köksfläkt. 

Större enheter som snus, glass- och läskkylar som vanligtvis används för 
professionellt eller kommersiellt bruk hänvisas till Angelskog under 

kontorstid.

Microvågsugnar, torkskåp och manglar sorteras INTE som 
vitvaror.

Micro, mangel - elektronikavfall
Torkskåp, varmvattenberedare - metallskrot



METALLSKROT
All metall som inte är en förpackning är metallskrot.

EXEMPEL PÅ METALLSKROT:

 Kastruller  Verktyg /Trädgårdsredskap             

 Cyklar  Stuprör                   Gräsklippare

                  Metallrör  Bestick          Järnskrot

                  Stekplåt            Skruv           Sax/Kniv

 Torkskåp  Varmvattenberedare     Solstol

 Parasoll  Värmeljusbehållare



TRÄAVFALL

På återvinningscentralerna tar vi emot träavfall. 

Det rena träavfallet flisas och transporteras till vårt fjärrvärmeverk för 
energiåtervinning. Det färgade träavfallet går till energiåtervinning i andra 

kommuner som har pannor som kan ta emot behandlat trä.

Skruvar, spikar och beslag kan sitta kvar i träavfallet. 
Våra flismaskiner sorterar ut metallen i nästa steg.



WELLPAPP

Wellpapp, kartonger, emballage och liknande sorteras för att återanvändas, 
träfiber i papper kan återanvändas många gånger i olika produkter och 

sparar därför skogen i vår miljö.

EXEMPEL PÅ WELLPAPP

 Banankartonger Veckade papper Pappersemballage
 



FYLLNADSMASSOR
FYLLNADSMASSOR HÄNVISAR VI TILL 

ANGELSKOGS ÅTERVINNINGSCENTRAL.

EXEMPEL PÅ FYLLNADSMASSOR

 Toalettstolar  Handfat  Kakel

 Klinker  Tegel   Jord

 Sten   Fönsterglas  Spegelglas



TRÄDGÅRDSAVFALL

Trädgårdsavfall, såsom löv, gräs, ris och kvistar. 
Inga plastsäckar får slängas bland trädgårdsavfallet.

På Angelskog går det bra att lämna trädgårdsavfall från klockan 07.00.



AVFALL VI INTE FÅR 
TA EMOT

DET FINNS VISSA SAKER SOM VI PÅ 
ÅTERVINNINGSCENTRALERNA INTE FÅR TA EMOT.

AVFALL HÄNVISAS TILL

Mediciner 
(även djurmediciner)

Apoteket

Kanyler Apoteket (Kanyler ska 
vara förpackade i avsedda 
behållare som fås på 
Apoteket)

Bildäck Återförsäljaren
Gasoltuber (med innehåll) Återförsäljaren
Rökdetektorer Återförsäljaren
Asbest/Eternit Små mängder från privat-

pesoner hänvisas till Ang-
elskog under kontorstid. 
Större mängder hänvisas 
till Bubbetorp.

Nifebatterier/Truckbatte-
rier

Återförsäljaren

Explosiva varor Polisen
Nödraketer Polisen
Ammunition Polisen
Ensilageplast LRF

Kyldiskar (t.ex. snus-, glass- 
och läskkylar)

Hänvisas till Angelskog 
under kontorstid. 



KONTAKTPERSONER

• Annelie Carlsson, Driftchef Renhållning
  0457-61 78 76
  annelie.carlsson@miljoteknik.ronneby.se

• Fredrik Jacobsen, Arbetsledare Renhållning
  0457-61 78 73
  fredrik.jacobsen@miljoteknik.ronneby.se

• Marcus Eriksson, Återvinningspersonal
  0457-61 78 68
  marcus.eriksson@miljoteknik.ronneby.se



FÖR MER UTFÖRLIG 
INFORMATION OM 

SKÖTSELN AV 
ÅTERVINNINGSCENTRALEN SE 

PÄRMEN!
 



AVFALLSTRAPPAN
Att följa stegen i trappan är en enkel metod för att minska 
avfallsmängderna och låta avfallet ingå i ett kretslopp av 

återanvändning och återvinning.



TACK 

FÖR ATT NI HJÄLPER 

OSS ATT SKÖTA 

ÅTERVINNINGSCENTRALEN!
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