
SORTERINGSINSTRUKTION 

 

 

PLASTFÖRPACKNINGAR – Förpackas i plastpåsar 

Exempel: flaskor, burkar, små hinkar och dunkar, plastbärkassar, plastpåsar på rulle  

(t ex för frukt och grönt i matvarubutiken), refillpaket, tuber, chipspåsar och frigolit.  

Gör så här Ta av korkar och lock. Töm din påse med plastförpackningar i behållaren så att  

de ligger var för sig. Det underlättar senare i återvinningen. 

Lämna ej Plastprodukter som inte är förpackningar lämnas som grov- eller hushållsavfall,  

t ex möbler, leksaker och videokassetter. Returflaskor lämnas mot pant i butik.  

 

PAPPERSFÖRPACKNINGAR – Förpackas i pappåsar 

Exempel: pasta-, mjölk- och juicepaket, pappersbärkassar, sockerpåsar, skokartonger, 

toarullar och wellpapplådor.  

Gör så här Platta till och vik ihop. Lägg mindre förpackningar i större för att spara 

transportutrymme.  

Lämna ej Kuvert läggs i hushållsavfallet/brännbart. Tidningar, reklamblad och liknande  

läggs i behållaren för tidningar.  

 

METALLFÖRPACKNINGAR – Förpackas i plastpåsar alt. egen hink  
Exempel:  konservburkar och pystomma sprayburkar, tuber, kapsyler och lock,  

penseltorra färgburkar.  

Gör så här Böj in vassa lock på konservburken. Låt korken på tuber sitta kvar.  

Lämna ej Burkar med färg- och limrester kvar lämnas som farligt avfall. Metallskrot,  

VVS detaljer, stekpannor och andra produkter, som inte är förpackningar,  

lämnas som grov- eller hushållsavfall. Returburkar lämnas mot pant i butik.  

 

GLASFÖRPACKNINGAR – Förpackas i vit respektive grön hink 

Exempel:  flaskor och burkar av färgat eller av ofärgat glas.  

Gör så här Ta av kapsyler, lock och korkar och sortera dem till återvinning efter material. 

 Lägg färgade och ofärgade glasförpackningar i respektive behållare.  

Lämna ej Returflaskor lämnas mot pant i butik. Porslin, keramik och övriga produkter,  

som inte är förpackningar, lämnas som grov- eller hushållsavfall. Glödlampor  

och lysrör lämnas vanligen på kommunens återvinningscentraler.  

 

TIDNINGAR – Förpackas i pappåsar 

Exempel:  Dags- och veckotidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad, broschyrer och  

skriv-/ ritpapper, pocketböcker.  

Gör så här Ta bort plastpåsar och påklistrade reklamlappar innan trycksaker läggs i 

behållaren.  

Lämna ej Kuvert och inbundna böcker läggs i hushållsavfallet/brännbart.  

Pappersbärkassar, kartonger och liknande läggs i behållaren för 

pappersförpackningar. 


