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Farligt avfall
För avgiftsfritt till avfallsstationen:
• Målfärg, lim och lack i flytande form
• Lösningsmedel såsom terpentin,  

thinner, bensin och aceton
• Basiska tvättmedel såsom 

maskintvättmedel och 
ugnsrengöringsmedel

• Hårspray samt andra aerosoler
• Parfymer och rakvatten
• Avfallsolja och oljefilter
• Batterier och batterivätskor

• Växtskydds- och bekämpningsmedel
• Kylar-, broms- och kopplingsvätskor
• Hemmets övriga kemikalier som  

försetts med varningsmärkningar  
för farliga kemikalier

• Energisparlampor, lysrör och kompakta 
lysrör till avfallsstationen eller till 
butiken.

Kolla symbolerna för farliga kemikalier 
på Säkerhets- och kemikalieverket Tukes 
webbsidor: www.tukes.fi.

Kartong
• Vätskeförpackningar av kartong 

som har sköljts, t.ex. mjölk- och 
juiceförpackningar, även med 
aluminiumskikt och med plastkork, lägg 
plastkorkar i plastinsamlingen eller i 
brännbart avfall

• Laminerade omslag, t.ex. omslag av 
kopieringspapper

• Kartong- och pappförpackningar 
för torra varor, t.ex. fling- och 
kexförpackningar, socker- och 
mjölpåsar, konditoriförpackningar och 
äggkartonger

• Hylsor till WC- och hushållspapper
• Alla papperskassar, påsar med fönster 

och multiförpackningar i kartong för 
drycker, t.ex. sixpacks

• Lådor av wellpapp
• Jul- och vykort

Metall
Alla föremål där över hälften 
av vikten är metall
• Metallburkar, lock och korkar
• Tomma aerosolflaskor av metall (som 

inte pyser eller skvalpar), t.ex. hårspray- 
eller raklöddersflaskor

• Verktyg och maskindelar av metall
• Elledningar samt datakablar

• Hushållsprylar i metall, rena folier och 
aluminiumformar, kastruller, stekpannor

• Möbler i metall eller metalldelar av 
möbler

• Andra metallföremål, t.ex. metallskivor, 
metallnät, spikar och skruvar

• Torkade målburkar

Ta stora metallföremål avgiftsfritt till 
avfallsstationen.

GlasGlas
För glasinsamling:
• Glasflaskor utan pant, också färgade
• Glasburkar, t.ex. syltburkar, också 

färgade

Flaskringar och etiketter får lämnas kvar. 

Dessa bör sorteras separat:
• Dricksglas och glasformer m.m. bruks- 

och prydnadsföremål i glas samt t.ex. 
glaskupor i armaturer är brännbart avfall

• Speglar och porslin är brännbart avfall.
• Planglas, fönsterglas och bilglas är 

avgiftsbelagt glasavfall. Ta dem till 
avfallsstationen.

Batterier och ackumulatorer  
till småapparater
Ta avgiftsfritt till butiken eller  
avfallsstationen.

• Tejpa över polerna på batterier och ackumulatorer.
• Lägg läckande batterier och ackumulatorer i en påse.

Bioavfall
• Matrester och skämda livsmedel
• Skal av frukter, rotfrukter och ägg
• Stelnat stek- eller skinkfett förpackat 

t.ex. i en mjölkförpackning
• T.ex. små fågelben och rensavfall
• Använd matolja i en plastflaska

• Kaffe- och tesump
• Hushållspapper och pappersservietter
• Vissna blommor och små mängder mull 

av krukväxter
• Rengöring av avfall från burar för 

husdjur och en liten mängd biologiskt 
nedbrytbar kattsand

Papp
• Wellpapp • Brun kartong • Kraftpapper

Papper
• Dags- och veckotidningar
• Reklampost, broschyrer eller andra 

tryckprodukter
• Alla kuvert, också de med fönster

• Produktkataloger
• Böcker med mjuka pärmar och gamla 

böcker utan pärmar
• Kopieringspapper och utskrifter, också 

de med färg
• Vita papperskassar

Plast
Hushållens tomma och torra 
produktförpackningar av plast.
• Livsmedelsförpackningar av plast, såsom 

yoghurtburkar, smörförpackningar samt 
chark-, ost- och matförpackningar.

• Tvättmedels-, schampo- och 
tvålförpackningar

• Plastflaskor, -dunkar och 
-burkar, helst tillplattade

• Plastkassar, -påsar och -omslag, 
också cellplast och skumgummi som 
används i produktförpackningar

• Tuber av plast, t.ex. tandkräms- 
och andra tuber

Läkemedelsavfall
Ta avgiftsfritt till apoteket.
• Läkemedel som innehåller jod (t.ex. 

Betadine, jodtabletter) läggs i en egen 
genomskinlig påse.

• Flytande läkemedel, salvor och aerosoler i 
sina egna förpackningar.

• Tabletter och kapslar i sina 
originalförpackningar eller som sådana i 
en genomskinlig, tättslutande plastpåse.

• Kvicksilvertermometrar väl förpackade, 
trasiga förpackade i ett tätt förslutet 
paket.

Elapparater 
För avgiftsfritt till avfallsstationen eller 
returnera enskilda, små elapparater (under 
25 cm) till butiker. Du kan returnera datorer 
och mobilapparater också via den avgifts-
belagda www.seiffi.fi-tjänsten .

• Större hushållsmaskiner (t.ex. dammsu-
gare, mikrovågsugn, bastuugn, tvätt- och 
diskmaskin, spis, torktumlare och -skåp, 
större elverktyg)

• TV-apparater
• Mindre elapparater (t.ex. hemelektronik, 

kaffebryggare, laddare, skarvsladd, 
rakapparat, hårtork, eltandborste, 
batteridrivna maskiner)

• Kyl- och frysapparater (t.ex. kylskåp, 
frysbox, värmepump)

• Datatekniska apparater (t.ex. digital 
kamera, smarttelefon, portföljdator, PC, 
utskrivare, centralenhet, tangentbord)

Brännbart avfall 
• Trasiga kläder och skor och andra 

textilier samt textilavfall
• Blöjor och dambindor, också 

biologiskt nedbrytbara
• Glöd- och halogenlampor, proppar
• Plåster, disktrasor, dammsugarpåsar
• Smink och annan kosmetika, 

kosmetikburkar och -tuber 
med rester kvar

• CD- och vinylskivor, C-kasetter, 
videokasetter och fodral

• Små speglar

• Plastföremål, t.ex. leksaker, hinkar, 
pulkor, föremål tillverkade av plast

• Små mängder trasig keramik, 
kärl eller porslin*

• Glaskärl, t.ex. dricksglas och glas 
som tål värme såsom kaffepanna 
och ugnsform samt kristall*

• Aska (kyld) och annat 
dammande material packat i en 
avfallspåse eller ett omslag

• Annat mindre och icke-brännbart 
material, t.ex. bastuugnsstenar*

* Upp till 5 kg avfallskärl per tömning. Ta större mängder avfall till avfallsstationen.

Stort avfall 
För större avfall som t.ex. trasiga möbler till 
avfallsstationen mot betalning


