Förpackningar
För förpackningar gäller producentansvar. Du lämnar dina förpackningar i Förpackningsinsamlingens
behållare som finns uppställda lite varstans i kommunerna.
Förpackningar som lämnas i återvinningsbehållare ska vara tomma och rena. Skölj ur om det behövs
och låt den torka; att diska i varmvatten är inte nödvändigt
Om en förpackning består av olika material ska den delas upp och materialen lämnas sedan var för
sig. Kan den inte delas sorterar man efter det material som förpackningen till största delen består av.
Sortera enligt följande:

Plastförpackningar (hårda och mjuka i samma behållare)
Exempel på plastförpackningar är:
Burkar, dunkar, flaskor små hinkar (t.ex. för sylt), plastpåsar, refillpaket, plastfolie, innerpåsar i t ex
müslipaket, små frigolitdelar.
LÄMNA INTE:
- Stora förpackningar som inte går ner i behållaren, t ex 20 liters hinkar (de lämnas på kommunens
återvinningscentral).
- Plastleksaker, plastmöbler, tvättkorgar och andra produkter som inte är en förpackning (de lämnas
som grovsopor).
- Plastflaskor med pant (de lämnas i butikernas pantsystem).
LÄGG INTE:
- Frigolit från t.ex. datorer och TV i soppåsen (de lämnas på kommunens återvinningscentral).

Pappersförpackningar
Exempel på pappersförpackningar är:
Pastapaket, cornflakespaket, mjölk- och juiceförpackningar, sockerpåsar, hundmatsäckar,
papperskassar, presentpapper, mindre wellpappådor.
LÄMNA INTE:
- Stora förpackningar som inte går ner i behållaren, t ex wellådor från TV och möbler (de lämnas på
kommunens återvinningscentral).
- Kuvert (de slängs som hushållsavfall).
- Dags- och veckotidningar, broschyrer, reklamblad, kontorspapper och andra produkter som inte är
förpackningar (de läggs i behållaren för tidningar).

Metallförpackningar
Exempel på metallförpackningar är:
Konservburkar, sprayburkar, tuber, kapsyler, lock, värmeljushållare, aluminiumfolie och formar,
urskrapade målarburkar.
LÄMNA INTE:
- Burkar med färgrester, lim, lösningsmedel (de lämnas som farligt avfall).
- Metalliknande påsar som innehåller mer mjukplast eller papper, t.ex. chipspåsar (de sorteras som
plastförpackning).
- Metallskrot, VVS-detaljer, stekpannor och andra produkter som inte är förpackningar (de lämnas som

grovsopor).
- Elektronik och el-artiklar (de samlas in tillsammans under producentansvaret för elektronik).
- Dryckesburkar av aluminium (de lämnas mot pant i butiker).

Glasförpackningar
Exempel på glasförpackningar:
Glasflaskor och glasburkar, vin- och spritflaskor från Systembolaget. Färgat och ofärgat glas sorteras
var för sig.
LÄMNA INTE:
- 33 och 50cl dryckesflaskor (de lämnas mot pant i butiker).
- Porslin, keramik, dryckesglas och andra produkter som inte är förpackningar (de slängs som
hushållsavfall eller grovsopor).
- Glödlampor (de samlas som elektronikavfall).

Elektronik
Elektriska och elektroniska produkter kan innehålla freoner, metaller som kvicksilver, kadmium och bly
och andra ämnen som är skadliga för människor och miljön.
Alla produkter med sladd eller batteri ska lämnas som el-avfall när de är förbrukade. Det kan
finnas inbyggda batterier i många produkter. Hela produkten ska då lämnas in. Även lysrör,
lågenergilampor och glödlampor räknas som elavfall.
SÖRABs återvinningscentraler tar emot allt elavfall. Flera kommuner erbjuder hämtning av el-avfall
hos hushållen. Gå in på din kommuns webbplats för att se vad som gäller hos dig!
På vissa platser kan man också lämna elavfall i butiker.

Exempel på el-avfall:
Dammsugare, Datorer, Glödlampor, Elektriska hushållsmaskiner, Julgransbelysning,
Lågenergilampor, Lysrör, TV-apparater, Vitvaror, Mobiltelefoner.
Tänk på att lämna armaturer och ljuskällor för sig! Plocka t ex bort glödlampan ur lampfoten och
lysrören ur ditt solarium och lämna på anvisade platser på ÅVC.
OBS! Förvara aldrig en trasig lågenergilampa hemma. Om en lågenergilampa går sönder ska du
noga följa Kemikalieinspektionens instruktioner.
Du hittar dem och mer information om lågenergilampor här >>
http://www.soren.nu/se/Fraga_Soeren/Ljuskaellor

