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Vad kan samlas in i containern?
Vid beställning av container/flak ska uppges vad som ska samlas i den. Detta då
avfallet sorteras och behandlas på olika sätt. För vissa material krävs en speciell
behandling. Detta gäller t.ex. elektroniskt/elektriskt avfall, farligt avfall och riskavfall.
Med elektriskt och elektroniskt avfall menas allt som har sladd eller batteri samt
ljuskällor.
Till farligt avfall hör färg, lim, kemikalier, batterier m.m. Till tyngre farligt avfall hör
även t.ex. asbest och förorenad jord.
Det är också viktigt att tänka på att om containern ska samla in ett specifikt material,
så ska avfallet vara så ”rent” som möjligt, t.ex. Att metall inte blandas samman med
trä. För de olika materialslagen kan också finnas maximalt mått på det som får
slängas i containern.

Sorteringsguide (För mer information se sorteringsanvisningar för din kommun)
 Osorterat: Som osorterat räknas lösöre som normalt förekommer inom ett hushåll, till
exempel möbler, husgeråd. Det som inte får vara med är Elektriska/elektroniska produkter:
Till exempel datorer, TV-apparater, spisar: Samt färgrester, lösningsmedel, lysrör och batterier
och vitvaror som till exempel frysboxar och kylskåp.
 Byggavfall: Till verksamhetsavfall/byggavfall räknas bygg- och rivningsavfall som uppkommit
vid nybyggnad, tillbyggnad, renovering, ombyggnad eller vid rivning av byggnad - inomhus
eller utomhus. Det kan till exempel vara köksinredningar, väggar, tak eller produktionsspill.
 Rent trä: Träpallar, obehandlad brädor och rivningsvirke, träemballage.
 Behandlat trä: Spånskivor, målat trä och limmat trä.
 Trädgårdsavfall: till exempel grenar, kvistar (max 2,5 m långa och 25 cm grova), buskar och
gräsklipp.
 Jord och sten: Jord, sten, grus, sand, tegel, betong. Ej siporex eller lätt betong. Lämnas till
sortering och återanvänds som fyllnadsmassor.
 Brännbart: T.ex. grovsopor, textiler ej större än 1 x 0,3 x 0,3 meter. Får ej innehålla metallskrot,
farligt avfall, elektronik, sten, gips eller betong.
 Ej brännbart: T.ex betong, sten, porslin, maskindelar, metallskrot, gips m.m. Lämnas till deponi.

