
• alla typer av mindre batterier

• mobilbatterier och andra små 
 ackumulatorer

Tejpa över polerna när du tar 
batterierna ur apparaten. 

Lägg inte plastpåsar i batteri-
insamlingen.

Batterierna samlas in vid 
ekopunkter och inköpsställen 
samt återvinningsstationer.

• paffl ådor

• burkar av kartong, t.ex. 
 mjölkpaket och saftburkar

• kartongförpackningar, 
 t.ex. grynpaket, pizzalådor, 
 äggförpackningar

• papperspåsar

• hylsor från wc- och hushålls-
 pappersrullar

Kartongförpackningarna ska vara 
tomma, rena, torra, till plattade 
och förpackade in i varandra.

• livsmedelsförpackningar av 
 plast, t.ex. yoghurtburkar, smör-
 askar samt förpackningar för 
 charkuterier, ost och färdigmat

• plastförpackningar för tvätt-
 medel, schampo och tvål

• fl askor, kanistrar och burkar 
 av plast, helst tillplattade

• plastkassar, -påsar och omslag

Tomma, rena och torra plast-
förpackningar från hushåll.

• dags- och veckotidningar

• reklampost och broschyrer

• böcker med mjuka pärmar

• kopieringspapper och 
 teckningsblock

• kuvert

Papper samlas in vid en del av 
husbolag och ekopunkter samt 
återvinningsstationer.

• matrester och skämd mat

• fi skrens och ben

• skal av frukter, grönsaker, 
 rotsaker och ägg

• kaffe- och tesump med fi lter

Inga livsmedelsförpackningar 
i bioavfallet

• blöjor och bindor

• smutsiga livsmedelsförpackningar 
 av papper, kartong, plast och 
 styrox

• små plastföremål, t.ex. tand- och 
 diskborstar, ej produkter av PVC

• damm och dammsugarpåsar

• textillump (inga skor, regn- 
 eller läderkläder)

• hushållspapper och våtservetter
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• konservburkar, dryckesburkar 
 utan pant, lock och korkar av 
 metall

• formar och folie av aluminium

• tomma burkar för målfärg

• tomma aerosolfl askor

• glasfl askor

• glasburkar

Glasförpackningarna ska vara 
rena, medan korkar och lock 
tas bort. Du kan skölja smutsiga 
glasförpackningar med en skvätt 
kallt vatten. 

Etiketter och halsringar kan 
lämnas kvar. 

Vi rekommenderar 
pappers påsar 
för bioavfallet

Energiavfall

Vid fastigheten hos alla hushåll

Papper och batterier

Vid fastigheten i husbolag med 5* eller fl era bostäder 
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Papper Batterier

*) Träder ikraft i slutet av året.


