
 
  

Det som ska kastas   Lämnas här
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Aluminiumburk, ej pant Metallförpackningar  
Aluminiumburk, pant Butik för returpant  
Aluminiumfolie Metallförpackningar  
Askar i plast Hårda plastförpackningar 
Aceton Återvinningscentralen, A-jaur -farligt avfall 

(lämnas till personalen) 
Akvarium Återvinningscentralen 
Avfettningsmedel Återvinningscentralen, A-jaur -farligt avfall 

(lämnas till personalen) 
Asbest Återvinningscentralen, A-jaur -farligt avfall 

(lämnas till personalen) 
  
  

  

  

Badkar/toalettstolar/handfat Återvinningscentral - övrigt avfall 
Badlakan Brännbart 
Bakformar, aluminiumfolie Metallförpackningar  
Bakplåtspapper Hushållsavfall  
Balsamflaskor Hårda plastförpackningar 
Batterier, små från hushållen samt 
uppladdningsbara 

Batteriholk/Återförsäljare/ÅVC 

Bekämpningsmedel Återvinningscentralen, A-jaur -farligt avfall 
(lämnas till personalen) 

Bensin Återvinningscentralen, A-jaur -farligt avfall 
(lämnas till personalen) 

Bestick, metall Återvinningscentral - metallskrot 

Bestick, plast, väl rengjorda Hårda plastförpackningar  
Bilbatterier Återvinningscentralen i A-jaur / inköpsställe 

- farligt avfall  
Bilvårdsprodukter t ex avfettning, 
vax 

Återvinningscentralen, A-jaur -farligt avfall 
(lämnas till personalen) 

Blomkrukor     porslin Återvinningscentral - övrigt avfall 
Blomkrukor    plast Återvinningscentral - brännbart 
Blöjor Hushållsavfall  
Brevlådor, plast/trä Återvinningscentral - brännbart 
Broschyrer Tidningar  
Brunvaror Återförsäljare alt. Återvinningscentral - 

elektronik 
Brödpåsar Mjuka plastförpackningar 

Aluminiumburkar som smälts om kräver bara 5% av den energi som 
går åt vid framställning av ny aluminium. 

Badrumssopor - sådant som bomull och  bomullspinnar, tandtråd, 
bindor och kondomer ska inte spolas ned i toaletten. Lägg dem i 
soppåsen som hushållssopor.



Burkar i plast Hårda plastförpackningar 
Byggavfall, i små mängder, Återvinningscentral - träavfall - brännbart - 

övrigt avfall 
Bärkassar   plast   Mjuka plastförpackningar 
Bärkassar  papp Kartong/pappersförpackningar 
Böcker med hårda pärmar 
borttagna 

Tidningar  

 
 

 

  

  

Citronskal och skal från andra frukter, grönsaker och rotfrukter går 
bra kompostera 

Hushållsavfall - brännbart Cd-fodral 
Hushållsavfall - brännbart Cd-skivor 
Mjuka plastförpackningar Cellofan 
Mjuka plastförpackningar Cellplaster 
Mjuka plastförpackningar Chipspåsar av plast 
Kartong/pappersförpackningar Cigarettpaket utan plasthölje  
Hårda plastförpackningar Crème Fraiche-burkar o likn. 
Återvinningscentral  Cykeldelar 
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Dagstidningar, veckotidningar och broschyrer lägger du i
pappersinsamlingen 

Hushållsavfall  Dambindor 
Hushållsavfall  Dammsugarpåsar 
Återvinningsgård - elektronik Datorer 
Hårda plastförpackningar Diskmedelflaskor 
Hårda plastförpackningar Dunkar i plast 
Hushållsavfall - brännbart Durkslag 
Återförsäljare Däck, utan fälg 
  

  Engångsförpackningar kan användas igen. Mjölkpaket blir utmärkta 
frysförpackningar för bär eller svamp.

Återvinningscentral - elektronik Elektriska apparater, t ex elvisp, 
brödrost 

Återvinningscentral Elsladdar 
Hårda plastförpackningar Engångsserviser (tallrik, mugg och 

bestick). 
Kartong/pappersförpackningar  Engångsserviser, papper, rengjord
Hårda plastförpackningar  Engångsserviser, plast 
Hushållsavfall - brännbart Etiketter, självhäftande 
Återvinningscentralen, A-jaur -farligt avfall 
(lämnas till personalen) Ej i avloppet!! 

Etanol 

Återvinningscentralen, A-jaur -farligt avfall 
(lämnas till personalen) 

Eternit 
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Förpackningar som består av olika material sorteras var för sig. Om 
det inte går, sorterar du efter det material som är det dominerande. 

Febertermometrar, kvicksilver Återvinningscentralen, A-jaur –farligt avfall 
 (lämnas till personalen) 
Återvinningscentral - brännbart Flytvästar 
Återvinningscentralen, A-jaur -farligt avfall 
(lämnas till personalen) 

Fläckborttagningsmedel 

Återvinningscentral - brännbart Fotbollar 
Återvinningscentralen, A-jaur -farligt avfall 
(lämnas till personalen) 

Fotogen 

Återvinningscentralen, A-jaur -farligt avfall 
(lämnas till personalen) 

Fotokemikalier 

Mjuka plastförpackningar Frigolit i tråg tex. köttfärstråg 
Mjuka plastförpackningar/ÅVC  Frigolit övrig (köttfärstråg etc)/ren 

vit (från tv, radio etc) 
Mjuka plastförpackningar Frigolitemballage (runt t ex TV eller 

diskmaskin) 
Mjuka plastförpackningar Fryspåsar 
Återvinningscentralen, A-jaur -farligt avfall 
(lämnas till personalen) 

Färgburkar med färgrester 

Metallförpackningar  Färgburkar, metall tomma och 
penseltorra 

Hårda plastförpackningar  Färgburkar, plast tomma och 
penseltorra 

Återvinningscentral - övrigt avfall  Fönsterglas 

  
 

  

  

Glödlampor ingår efter den 1 juli 2001 i producentansvaret för
elektronik och ska då lämnas till återvinningscentral.

Glasförpackningar, färgade respektive 
ofärgade  

Glasburkar, färgade respektive 
ofärgade 

Glasförpackningar, färgade respektive 
ofärgade  

Glasflaskor, färgade respektive 
ofärgade ej returglas 

Butik för returpant  Glasflaskor, returglas 
Återvinningscentral - övrigt avfall  Glasprodukter, ej förpackningar 
Återvinningscentral - övrigt avfall  Glimtändare 
Återvinningscentralen, A-jaur -farligt avfall 
(lämnas till personalen) 

Glykol 

Mjuka plastförpackningar Godispåsar, plast 
Återvinningscentral - brännbart Granar (julgranar) 

Gummiprodukter Hushållsavfall / Återvinningscentral - 
Brännbart  

  
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Handdukar Återvinningscentral - brännbart 

Hundbajs plockas upp. 
Använd hundlatriner som finns på samhället



Hinkar, plast Återvinningscentral - brännbart 
Hundbajs Hushållsavfall  
Husgeråd Återvinningscentral - övrigt avfall 
Hushållsmaskiner Återvinningscentral- elektronik 
Hushållspapper Hushållsavfallet 
Huvudvärkstabletter Apotek 
Hårtork Återvinningscentral - elektronik 
Hästskor Återvinningscentral - metallskrot 
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Impregneringsmedel Återvinningscentralen, A-jaur -farligt avfall 
(lämnas till personalen) 

Insektsgifter Återvinningscentralen, A-jaur -farligt avfall 
(lämnas till personalen) 

Isoleringsmaterial Återvinningscentral - övrigt avfall 
  

  

 

Impregneringsmedel är farligt avfall och ska till 
Återvinningscentralen i Arvidsjaur

 
 

 

Jeans Klädinsamling alt. Återvinningscentral - 
brännbart 

Juiceförpackningar Kartong/pappersförpackningar  
Julgranar Återvinningscentral - brännbart 
Jord Kompost eller Återvinningscentral 
  
  
  

  

Kaffefilter och sump Hushållsavfall/Kompost  

Kanyler Apoteket, behållare delas ut av apoteket 
Kapsyler, metall Metallförpackningar  
Kapsyler, plast Hårda plastförpackningar  
Kartongförpackningar (cornflakes, 
makaroner etc.) 

Kartong/pappersförpackningar  

Kassettband inkl plastfodral Hushållsavfall alt. Återvinningscentral - 
brännbart 

Kastruller Återvinningscentral - övrigt avfall 
Kataloger Tidningar 
Kaviartuber med korken kvar Metallförpackningar  
Keramik, t ex muggar, krukor Återvinningscentral - övrigt avfall 
Kesoburkar och liknande, väl 
rengjorda 

Hårda plastförpackningar  

Ketchupflaska Hårda plastförpackningar 
Kexpaket  (aluminiumbelagd plast) Mjuka plastförpackningar 

Jämför olika produkters förpackningar. Välj i första hand produkter 
utan förpackning eller alternativ som förenklar kärlsorteringen. 
Undvik blandmaterial om det går.

Undvik att köpa ny kasse varje gång du handlar. Använd samma 
kasse flera gånger eller investera i en  tygkasse. 



Kläder Återvinningscentral - brännbart 
Konservburkar Metallförpackningar  
Kontorspapper Tidningar 
Kramdjur Återvinningscentral - brännbart 
Kristallglas Återvinningscentral - övrigt avfall 
Kuvert Hushållsavfall 
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Leksaker - metall Återvinningscentral - metallskrot 
Leksaker - plast Återvinningscentral - brännbart 
Leksaker -uppladdningsbara Inköpsställe alt. Återvinningscentral - 

elektronik 
Liggunderlag Återvinningscentral - brännbart 
Limburkar med limrester Återvinningscentralen, A-jaur -farligt avfall 

(lämnas till personalen) 
Limburkar, metall, tomma och 
spackelrena 

Metallförpackningar  

Limburkar, plast, tomma  Hårda plastförpackningar  
Lock till dryckesbägare Hårda plastförpackningar 
Lysrör Återvinningscentralen, A-jaur -farligt avfall 

(lämnas till personalen) 

Välj lösvikt om det är möjligt. Köp grönsaker utan plastöverdrag och 
tråg, så sparar du resurser.  

Lågenergilampor Återvinningsgården, A-jaur -farligt avfall 
 (lämnas till personalen) 

Läkemedel Apoteket  
Lösningsmedel Återvinningscentralen, A-jaur -farligt avfall 

(lämnas till personalen) 
Löv/gräs Hemkompost alt. Återvinningscentral - Löv 

och Gräs 
  

  

  

Margarinlock och ask Hårda plastförpackningar 
Mattor Återvinningscentral - brännbart 
Mediciner Apoteket  
Metallburkar Metallförpackningar  
Metallock från förpackningar Metallförpackningar  
Metallprodukter, ej förpackningar Återvinningscentral - metall/plåtskrot 
Metalltuber med korken kvar t ex 
senap 

Metallförpackningar  

Mikroformar, plast Hårda plastförpackningar  
Mjölkkartonger Kartong/pappersförpackningar 
Mobiltelefon Inköpsställe alt. Återvinningscentral - 

elektronik 
Mugg i plast Hårda plastförpackningar 

Miljömärkning. Exempel på miljömärkningar är Bra Miljöval, 
Svanen, KRAV och EU-Blomman

  

  
Nödvändig? Finns det något alternativ som är mera miljöanpassat? 
Köp sådant som kan återvinnas eller återanvändas. 



  

Naftalin Återvinningscentralen, A-jaur -farligt avfall 
(lämnas till personalen) 

Nagellack Återvinningscentralen, A-jaur -farligt avfall 
(lämnas till personalen) 

Nappflaskor Hårda plastförpackningar 
Nylonstrumpor Hushållsavfall 
  
  

  

O´boy-lock Hårda plastförpackningar 
Ogräsmedel Återvinningscentralen, A-jaur -farligt avfall 

(lämnas till personalen) 
Oljor, t ex smörjmedel, spillolja Återvinningscentralen, A-jaur -farligt avfall 

(lämnas till personalen) 
Omslagspapper Kartong/pappersförpackningar 
  
  

  

Pappersdukar, rena Kartong/pappersförpackningar 
Papperspåsar t ex mjöl, socker Kartong/pappersförpackningar 
Pappersservetter Hushållsavfall/Kompost  
Pappkartonger, t ex salt, 
cornflakes 

Kartong/pappersförpackningar 

Penslar, med torkad färg Återvinningscentral - brännbart 
PET-flaskor, ej märkta pant Hårda plastförpackningar  
PET-flaskor, märkta pant Butik för returpant  
Plast runt t ex korv, ost, kött, 
syltrefill och dyl. 

Mjuka plastförpackningar   

Plastburkar, t ex keso Hårda plastförpackningar  
Plastflaska Hårda plastförpackningar 
Plastflaskor, t ex schampo, 
diskmedel, saft 

Hårda plastförpackningar  

Plastfolie Mjuka plastförpackningar  
Plasthink för livsmedel Hårda plastförpackningar 
Plasthinkar, förpackningar Hårda plastförpackningar   
Plastkapsyl Hårda plastförpackningar 
Plastlock Hårda plastförpackningar  
Plastprodukter, ej förpackningar Hushållsavfall alt. Återvinningscentral - 

brännbart 
Plastpåse Mjuka plastförpackningar 
Plaströr, t ex vitaminer, medicin 
utan lock 

Hårda plastförpackningar  

Plaststolar Återvinningsgård - brännbart 
Plasttak Återvinningscentral - brännbart 
Plasttuber (låt korken sitta kvar). Mjuka plastförpackningar 
Plasttuber för vitaminer Hårda plastförpackningar 
Plåtburkar Metallförpackningar  

Onödigt mycket vatten? Skölj förpackningarna i diskvatten när du har 
diskat färdigt, istället för att spola under rinnande vatten.

Plasttuber av typ tandkrämstuber ska till mjuk plast även med korken 
kvar.
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Plåtlock Metallförpackningar  
Plåtprodukter, ej förpackningar Återvinningscentral - metallskrot 
Pocketböcker Tidningar 
Porslin Hushållsavfall alt. Återvinningscentral - 

övrigt avfall 
Post-it lappar och liknande med 
klister på 

Hushållsavfall  

Presentfolie Mjuka plastförpackningar 
Pulkor Återvinningscentral - brännbart 
Pärmar, kontors Återvinningscentral - brännbart 
  

  

  

Radioapparater Återförsäljare alt. Återvinningscentral - 
elektronik  

Reklambroschyrer Tidningar 
Rep Återvinningscentral - brännbart 
Ryggsäck Återvinningscentral - brännbart 
Räkskal Hushållsavfall alt. hemkompost 
Rödsprit Återvinningscentral, A-jaur -farligt avfall 

(lämnas till personalen) 
  

  

  

Saftdunk Hårda plastförpackningar 
Sanitetsporslin Återvinningscentral - övrigt avfall 
Schampoflaskor Hårda plastförpackningar 
Senapsflaskor Hårda plastförpackningar 
Skinnjackor Klädinsamling alt. Återvinningscentral - 

brännbart 
Skrivpapper Tidningar 
Skumgummi, t ex sulor, madrasser Återvinningscentral - brännbart 
Skärbrädor Återvinningscentral - brännbart 
Sköljmedelsflaskor Hårda plastförpackningar 
Slang, plast eller gummi, t ex 
trädgårdsslang 

Återvinningscentral - övrigt avfall  

Smörask, pappersdelen Kartong/pappersförpackningar 
Smörask, plastdelen Hårda plastförpackningar  
Snören Hushållsavfall  
Solarierör Återvinningscentralen, A-jaur -farligt avfall 

(lämnas till personalen) 
Spegelglas Återvinningsgård - övrigt avfall  
Sprayburk, ej tömd Återvinningscentralen, A-jaur -farligt avfall 

(lämnas till personalen) 
Sprayburk, tom Metallförpackningar  
Stearinljus Hushållsavfall  
Stålband, kring diverse 
förpackningar 

Metallförpackningar  

Rengjorda ska alla förpackningar vara som ska lämnas till
återvinning. 

Smörbyttan med lock blir en bra förvaringsplats för spik, skruv och 
småprylar. 
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Stålull Hushållsavfall  
Sugrör Mjuka plastförpackningar 
Sylthink Hårda plastförpackningar 
  

  

Tandkrämstub med kork Mjuka plastförpackningar  
Telefonkataloger Tidningar 
Telefonkort Återförsäljare  

Textilier och kläder samlas in och tas emot av Röda korset 
(Kupan) Storgatan 10 B     Arvidsjaur           0960/120 94 

Termometrar, kvicksilver Återvinningscentralen, A-jaur -farligt avfall 
(lämnas till personal) 

Tidningar (vecko-, dags-, månads-) Tidningar 
Toalettpappersrulle/Hushållspappe
rsrulle (cylindern) 

Kartong/pappersförpackningar 

Tråg och emballage i cellplast. Mjuka plastförpackningar 
Trägårdsmöbler- trä Återvinningscentral - träavfall 
Trägårdsmöbler- plast Återvinningscentral - brännbart 
TV-apparater Återförsäljare alt. Återvinningscentral - 

elektronik  
Tvålflaskor Hårda plastförpackningar 
Tvättmedelsflaskor Hårda plastförpackningar 
  

  

Ugnsrengöringsmedel Återvinningscentralen, A-jaur -farligt avfall 
(lämnas till personalen) 
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Under diskbänken kan det bli trångt. Gör det lätt för dig .Lägg allt 
som skall till återvinningsstationen i samma påse och sortera när du 
kommer dit. 

Underlägg- plast/tyg/kork Återvinningscentral - brännbart 
Uppladdningsbara apparater Återförsäljarealt. Återvinningscentral -

elektronik 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
  

Vanans makt är stor. Börjar du kärlsortera blir det snart helt naturligt. 

Kartong/pappersförpackningar Wellpapp, hushåll 
Hushållsavfall alt. Återvinningscentral - 
brännbart 

Videokassetter 

Hushållsavfall alt. Återvinningscentral - 
brännbart 

Videokassettfodral i plast 

Återvinningscentral - vitvaror  Vitvaror, t ex kyl, frys, spis, 
mikrovågsugn 

Metallförpackningar  Värmeljushållare, metall 
  

  

 
 

 



 
 
 
 

Hårda plastförpackningar Yoghurtburkar 
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Äggkartonger kan du använda när du förodlar växter. Så fröna direkt 
i kartongen. När plantorna ska sättas ut kan du gräva ned hela 
kartongen. Den förmultnar och blir till jord.  

Kartong/pappersförpackningar Äggkartonger 
  
  

  

  

  
  
  
  

 
 

Om du inte hittar ordet du söker - försök leta efter en liknande sak, eller med 
liknande egenskaper. 
Om avfallet kan vara miljöfarlig så fall lämnas det till personalen på 
Återvinningscentralen i Arvidsjaur. 
Har du frågor ?  Ring 0960-156 00 Återvinningscentralen, eller  0960-15570 
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