
 

 

  

LÄR DIG SORTERA RÄTT 

NU HAR VI GJORT DET ÄNNU LÄTTARE ATT SORTERA RÄTT 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Exempel på vad som ska sorteras i Matavfall 

Matrester 

Bröd 

Skal av frukt, ägg och grönsaker 

Kaffesump, te och kaffefilter 

Ost och liknande 

Vissna blomblad 

Hushållspapper och servetter 

 

Förbjudet att lägga i 

Plast 

Snus och Fimpar 

Tuggummi 

Större Köttben 

Blomjord 

Exempel på vad som ska sorteras i Hushållsavfall 

Matolja i tätförsluten plastflaska 

Trasiga textilier och skor 

Läder, konstläder och gummi 

Hygienprodukter som blöjor och bindor 

Dammsugarpåsar 

Aska och cigarettfimpar 

Sopor som består av både plast och papper 

Köttben 

 

Förbjudet att lägga i 

Metall 

Glas 

Vassa föremål 

 

 

Exempel på vad som ska sorteras i Plastförpackningar 

Plastpåsar 

Plastförpackningar för tvättmedel, schampo och tvål 

Livsmedelsförpackningar i plast 

Omslagsplast 

 

Förbjudet att lägga i 

Pappersförpackningar 

Metall 

Glas 

Presentpapper 
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Exempel på vad som ska sorteras i Pappersförpackningar 

Mjölkförpackningar och juiceförpackningar i papp 

Papperspåsar och papperskassar 

Äggkartonger 

Kartongförpackningar 

Hushålls- och toalettpappersrullar 

Tvättmedelsförpackningar i papp 

 

Förbjudet att lägga i 

Tidningar/Reklam 

Plastförpackningar 

Godispapper 

 

Exempel på vad som ska sorteras i Tidningar/Reklam 

Tidningar 

Reklam 

Kopieringspapper 

Rit- och blockpapper 

Kataloger och böcker med mjuka pärmar 

Kuvert som inte innehåller plast 

Förbjudet att lägga i 

Kartonger 

Plast och metallförpackningar 

 

 

 

Exempel på vad som ska sorteras i Metallförpackningar 

Konservburkar 

Aluminiumformar och folie 

Metallock och –korkar 

Tomma, torra burkar med målarfärg 

Små metallföremål 

Metallskal från värmeljus 

 

Förbjudet att lägga i 

Plast och papperförpackningar 

Glas 

Glödlampor 

Batterier 
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Exempel på vad som ska sorteras i Färgat Glas 

Endast färgade flaskor och glasburkar 

 

Förbjudet att lägga i 

Dricksglas 

Porslin 

Ugnsformar 

Spegelglas 

Kristall 

Lampor 

 

 

Exempel på vad som ska sorteras i Ofärgat Glas 

Endast ofärgade flaskor och glasburkar 

 

Förbjudet att lägga i 

Dricksglas 

Porslin 

Ugnsformar 

Spegelglas 

Kristall 

Lampor 

 

 

Endast Batterier 

 

Endast rena batterier 

 

Förbjudet att lägga i 

Brandvarnare 

El-apparater med inbyggt batteri 

 

 

Endast smålampor 

Lågenergilampor, glödlampor 

 

Förbjudet att lägga i 

Lysrör 
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