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Restavfall: 
Restavfall är det avfall som blir över efter att du sorterat ditt 
avfall, till exempel kuvert, blöjor, keramik, disktrasa, tuggummi, 
fimpar, snus, kattsand och dammsugarpåse.

tänk på: I restavfallet slänger du endast sådant som inte går 
att sortera.

tänk på: Grovsopscontainern kommer sista helgen i mars 
och september. OBS! farligt avfall får EJ kastas!

tänk på: Lämnas i miljöbod på återvinningscentral eller i någon 
av de övriga miljöbodarna.

tänk på: Apoteken tar inte emot febertermometrar eller 
batterier, detta lämnar du som övrigt farligt avfall.

tänk på: Stort elektronikavfall hämtas som grovavfall. Smått 
elektronikavfall kan oftast lämnas i behållare i avfallsutrymme. 
Allt elektronikavfall kan även lämnas på NSR:s återvinnings-
centraler.

tänk på: Endast förpackningar; inte andra pro dukter av metall 
såsom stekpanna eller bestick. Pantburkar lämnas i automat.

tänk på: Endast förpackningar; inte andra produkter av plast, 
såsom diskborstar, pulkor och tandborstar. Pantflaskor 
lämnas i automat.

tänk på: Skaka ur smulor och andra rester. Lägg gärna mjuk-
plasten i till exempel en brödpåse, tryck ut luften och knyt.

tänk på: Sortera bort korkar och lock. Endast förpack ningar; 
inte dricksglas, keramik, glödlampor, spegelglas eller fönster-
glas. 

tänk på: Sortera bort korkar och lock. Endast förpackningar; 
inte dricksglas, glödlampor, spegelglas eller fönsterglas. 

tänk på: Finns det annat material i förpackningen tar du bort 
det som är lätt att ta bort, till exempel en skruvkork.

tänk på: Kasta inte kuvert, pappers- eller plast kassar bland 
tidningarna.

tänk på: Använd papperpåse anpassad för mat avfall och 
tillhörande hållare. Detta ska inte läggas i påsen: plastpåsar, 
engångstallrikar, tuggummi, disktrasor, snus, cigaretter, 
blöjor, tyg eller kattsand. 

Grovavfall: 
Groavfall är sådant som är för stort för att gå ner i kärlet, till 
exempel möbler, sanitetsporslin och cyklar.

Övrigt farligt avfall: 
Bekämpningsmedel, lösningsmedel, lim, oljor, 
termometer, färg.

Läkemedel och kanyler: 
Läkemedel lämnas hos apoteken i en genomskinlig påse eller i en 
returpåse från apoteken. Kanyler läggs i speciell behållare som fås 
av apoteken.

Elektronikavfall:
Saker som har batteri eller sladd till exempel kylskåp, spis,  
stereo, dator, ljuskällor (glödlampor, halogenlampor, lågenergi-
lampor och lysrör), mobiltelefoner och elektriska leksaker.

Metallförpackningar: Tömda och rena!
Konservburkar, kaviartuber, aluminiumfolie, 
metallock, kapsyler, värmeljushållare. 

Hårda plastförpackningar: Tömda och rena!
Dunkar, burkar, flaskor och andra förpackningar  
av hård plast. 

Mjuka plastförpackningar: Tömda och rena!
Plastpåsar, plastfolie, sugrör, frigolit och säckar 
av mjukplast. 

Färgade glasförpackningar: Tömda och rena!
Burkar och flaskor av färgat glas. 

Ofärgade glasförpackningar: Tömda och rena!
Burkar och flaskor av ofärgat glas. 

Pappersförpackningar: Tömda, rena och ihopvikta!
Kartonger, omslagspapper, tvättmedelspaket, pappers muggar och 
papperskassar.

Tidningar: 
Allt som går att bläddra i. Tidningar, reklam, kataloger, pocket-
böcker och pappersark. 

Matavfall/organiskt avfall: 
Matrester, tillagade eller råa, även kött, fisk och ben.  
Frukt- och grönsaksskal, snittblommor, kaffesump inklusive 
filter och tepåsar.
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Varför sortera? 
Att du sorterar ditt avfall är viktigt för miljön och för 
kommande generationer. Dels för att du sparar på natur-
resurserna genom att materialen kan användas igen och 
dels för att utsläppen minskar. 

Viktigast att sortera 
Allra viktigast att sortera ut är det farliga avfallet! Farligt 
avfall är sådant som är farligt för människor och miljö om 
det inte samlas in och hanteras på rätt sätt. Exempel är  
kemikalier, färg, lösningsmedel, lampor, lysrör, all elektro-
nik (dvs allt med sladd) och batterier. Farligt avfall kan du 
lämna på någon av NSR:s återvinningscentraler.

Grovavfall? 
På NSR:s återvinningscentraler kan du utan kostnad 
lämna grovavfall, elektronik, trädgårdsavfall, farligt avfall, 
metall, trä och mycket mer. 

Förpackningar och tidningar 
Vi tycker att det ska vara lätt att sortera rätt och de flesta 
invånare i NSR-regionen kan lämna sina förpackningar 
och tidningar nära sin bostad. Har du inte möjlighet att 
lämna förpackningar och tidningar vid din bostad ska du 
lämna dessa på de återvinningsstationer som finns runt 
om i kommunen eller på någon av NSR:s återvinnings-
centraler. 

Minska avfallet 
Det bästa för miljön är så klart om de uppstår så lite avfall 
som möjligt. Har du kläder, köksredskap, möbler, cyklar 
och annat som fortfarande går att använda finns det  
flera ställen i NSR-regionen som tar emot begagnade 
kläder och saker.

Information till dig som bor i lägenhet
Den som äger fastigheten ansvarar för att avfallshanteringen i huset fungerar. Kostnaden för avfallshanteringen ingår 
normalt i hyran eller avgiften om du bor i bostadsrätt. Det ska finnas ett soprum i närheten av bostaden där du kan 
lämna ditt avfall. I soprummet ska det finnas kärl för restavfall och matavfall. I övrigt kan fastighetsägaren välja hur 
mycket sortering och vilken service som skall erbjudas hyresgästerna, t ex förpackningar, tidningar, småelektronik och 
batterier. Oavsett vad du har för möjlighet att sortera där du bor måste du sortera ditt avfall. 
 
Fastighetsägaren ska också ordna med en plats där de boende kan bli av med grovavfall och elektronikskrot. De mesta 
i grovavfall är återvinningsbart, t ex trä- och metallmöbler och cyklar. Även elektronikskrot hämtas med återvinnings-
bart grovavfall. Icke-återvinningsbart grovavfall, t ex madrasser och mattor, ska hållas åtskilda från det återvinnings-
bara grovavfallet i soprummet. Vill du ha mer källsortering i din fastighet skall du kontakta din fastighetsägare eller din 
bostadsrättsförening. 


