
Brännbart 
Exempel på vanliga material som kan brännas för energiutvinning:

Täckpapp
Tapeter
Trasor
Heltäckningsmattor
Linoleummattor
Engångsemballage
Polyetenplast 
Frigolit
Handskar

PVC lämnas separat, eller som osorterat/blandat avfall
PVCinnehåller klor och får inte förbrännas, lämnas som osorterat/
blandat avfall. PVC kan finnas i plastmaterial som avloppsrör och 
plastmattor. 

Fog- och limtuber
Fog och limtuber kan vara Farligt avfall och ska ej kastas i containrar! 

Rensorterat Trä
Rensorterat trä kan också flisas och därefter brännas för att ge 
fjärrvärme. 

Pall och pallkragar – engångspall 
Formvirke
Köksinredningar i trä
Dörrar och karmar utan glas
Rivningsvirke
Spånskivor
Plywood
MDF-skivor

Ej tryckimpregnerat - se Farligt avfall

Deponi, utsorterad deponi 
Till deponi går material som inte kan återvinnas eller kräver speciell 
behandling. 

Mineralull
Isolering
Glaskross
Gipsskivor
Mineraliska produkter

OBS! För lägre behandlingsavgift måste t.ex. glas, isolering och gips 
sorteras var för sig - i annat fall hanteras det som osorterat avfall. 

Avfall för deponi får inte innehålla brännbart eller organiskt material. 

Fyllnadsmassor
Fyllnadsmassor är ett avfall som kan återanvändas. 

Kakel
Tegel
Klinker
Betongrester utan armering

Notera att fyllnadsmassor kan vara farligt avfall, beroende på vad de 
innehåller.

Allmiljös guide för sortering  
av byggavfall

Metallskrot

Armering
Gjutjärn, t.ex. badkar
Ventilationsplåt
Plåtreglar
Tak- och fasadplåt
Metallburkar av plåt, ”penselrena”
Metallspill från rörmokeri
Rostfritt
Stål
Koppar
Stålband

Ej elektronik - se Farligt avfall

Osorterat, blandat
Vi kan naturligtvis ta hand om osorterat och blandat avfall – 
då sorterar vi det åt dig på vår ÅVC Magneten. 

OBS! Får ej innehålla Farligt avfall, fog/limtuber, elektronik eller 
hushållsavfall

Farligt avfall
Farligt avfall kan skada både människor och natur.

Färgrester
Lösningsmedel
Flytspackel
Lim
Sprayburkar 
Tätningsmassa 
Kemikalier
Tryckimpregnerat trä
Asbest - OBS! måste vara inplastat
Batterier 
Elektronik
Vitvaror t.ex. spis, kyl, frys, tvättmaskiner
Lampor och lysrör
Elektriska och batteridrivna handverktyg 
Mindre maskiner – kaffebryggare, dammsugare
Datorer
Tryckluftsdrivna maskiner 

Alla elektriska och elektroniska produkter med sladd eller batteri  
klassas som Farligt avfall och måste förbehandlas, innan det kan 
återvinnas, fragmenteras eller deponeras. 

Rådfråga oss gärna om större Elektronik
Radiatorer, styr- och reglerutrustning eller större maskiner. 

Saknas något eller är du osäker på ett visst material är du alltid välkommen att kontakta oss; 
090-71 31 31, info@allmiljo.se 

Se upp för PVC


