VAD SKA VARA VAR?
M = Miljöstation (Preem Blå Port) ÅVS = Återvinningsstation
A
Aceton.....................................................Farligt avfall, M/ÅVC
Ask, metall .......................................Metallförpackningar, ÅVS
Ask, kartong .................................Pappersförpackningar, ÅVS
Astmainhalator, plast .......................................Hårdplast, ÅVS
Aluminiumfolie, formar.......................Metallförpackningar, ÅVS
B
Batterier, småbatterier.....................................Batteriholk, ÅVS
Batterier, laddningsbara........................................... ÅVS/ÅVC
Bekämpningsmedel..................................Farligt avfall, M/ÅVC
Bestick, plast.......................................................... Brännbart
Bilbatterier......................................................Farligt avfall, MÅ
Bindor......................................................................Brännbart
Blommor..........................................................Komposterbart
Blomkruka (keramik) …………………………………… Deponi
Blöjor.......................................................................Brännbart
Bok.........................................................................Brännbart
Broschyr...........................................................Tidningar, ÅVS
Brädor..............................................................................ÅVC
Brödrost............................................................Elartiklar, ÅVC
Burk, aluminium (dryckesförp)...Pant/metallförpackningar, ÅVS
Burk, ofärgat och färgat glas.............................................ÅVS
Burk, plast (även tom färgburk).........................Hårdplast, ÅVS
Burk, stålplåt (även tom färgburk)......Metallförpackningar, ÅVS
Byggavfall..........................................................................MÅ
Bärkasse, papper..........................Pappersförpackningar, ÅVS
Bärkasse, plast...................Brännbart/Plastförpackningar, ÅVS
C
CD-skivor................................................................ Brännbart
CD-spelare……………………………………........Elartiklar, ÅVC
Chipspåse, papper........................Pappersförpackningar, ÅVS
Chipspåse, plast.................................Plastförpackningar, ÅVS
Crème Fraiche, aluminiumfolie...........Metallförpackningar, ÅVS
Crème Fraiche, plastburken..............................Hårdplast, ÅVS
Cykel (delar), metall..........................................................ÅVC
D
Datorer...............................................................Elartiklar, ÅVC
Dammsugare.....................................................Elartiklar, ÅVC
Dricksglas………………………………………………… Deponi
Dryckeskartong, Festis, Mer etc......Papperförpackningar, ÅVS
Dunk, plast......................................................Hårdplast, ÅVS
Däck, cykel........................................................................MÅ
Däck, bil.......................................................Återförsäljare/MÅ
E
Elektronikutrustning, dator, video, tv etc…..........Elartiklar, ÅVC
F
Fisk, fiskrens....................................................Komposterbart
Flaska, PET............................................. Pant/hårdplast, ÅVS
Flaska, ofärgat och färgat glas, ej retur..............................ÅVS
Flaska, glas, retur.....................................................Pant, ÅVS
Flaska, plast.....................................................Hårdplast, ÅVS
Folie, aluminium................................Metallförpackningar, ÅVS
Folie, plast .........................Brännbart/Plastförpackningar, ÅVS
Form, aluminium............................... Metallförpackningar, ÅVS
Fotokemikalier..........................................Farligt avfall, M/ÅVC
Fotografier/Fotopapper ...........................................Brännbart
Frigolit, formpressad (fr radio/TV etc)........................Brännbart
Frigolit, övrig (köttfärstråg, chips etc)........................Brännbart
Frukt, fruktrester...............................................Komposterbart
Frys……………………………………………………Vitvaror, MÅ
Färgburk, flytande färgrester ....................Farligt avfall, M/ÅVC
Fönsterkuvert..........................................................Brännbart
G
Glasburk.............................................Glasförpackningar, ÅVS
Glasruta, fönsterglas, bilruta.................................Deponi, ÅVC
Glödlampa........................................................ Elartiklar, ÅVC

ÅVC = Återvinningscentral

MÅ = Mältans återvinningscentral (f.d. Bubbetorp)

Godispåse, papper........................Pappersförpackningar, ÅVS
Godispåse, plast.................................Plastförpackningar, ÅVS

Rör, metall........................................................................ÅVC
Rör, plast..........................................................................ÅVC

H
Hink, plast (för livsmedel etc)............................Hårdplast, ÅVS
Hundbajspåsar.........................................................Brännbart
Hushållsapparater, uppladdningsbara.................Elartiklar, ÅVC
Husgeråd,aluminium..............................................Metall, ÅVC
Husgeråd, rostfritt..................................................Metall, ÅVC
Hushållskemikalier, frätande......................Farligt avfall, M/ÅVC

S
Servett.............................................................Komposterbart
Skrivpapper .....................................................Tidningar, ÅVS
Skor, skinn, gummi...................................................Brännbart
Skruv.....................................................................Metall, ÅVC
Skyddsfolie, yoghurtförpackning........Metallförpackningar, ÅVS
Sköljmedelsflaska.............................................Hårdplast, ÅVS
Slang, plast (mindre mängd).....................................Brännbart
Snusdosa, lock................................................Hårdplast, ÅVS
Snusdosa, papper........................ Pappersförpackningar, ÅVS
Spegelglas...........................................................Deponi, ÅVC
Spik......................................................................Metall, ÅVC
Spis……………………………………………………Vitvaror, MÅ
Sprayburk, tom.................................Metallförpackningar, ÅVS
Sprayburk, med innehåll...........................Farligt avfall, M/ÅVC
Stearinstump...........................................................Brännbart
Stenplattor.........................................................................MÅ
Stålband, kring div förpackningar.......Metallförpackningar, ÅVS
Stövlar, läder-, gummi-…………………………………Brännbart
Sugrör......................................................................Brännbart

K
Kaffefilter, med sump........................................Komposterbart
Kanyler......................................................................Apoteket
Kapsyl, metall....................................Metallförpackningar, ÅVS
Kartongförpackning.......................Pappersförpackningar, ÅVS
Kassettband........................................................... Brännbart
Katalog.............................................................Tidningar, ÅVS
Kattsand..................................................................Brännbart
Kexpaket, aluminiumbelagd plast .......Plastförpackningar, ÅVS
Klister…………………………………......…Farligt avfall, M/ÅVC
Kläder.........................Klädinsamling/Brännbart i kärl eller ÅVC
Konservburk......................................Metallförpackningar, ÅVS
Kork, plast..........................................Plastförpackningar, ÅVS
Korrugerad plast (tak etc)................................Brännbart, ÅVC
Kuvert......................................................................Brännbart
Kylskåp................................................................Vitvaror, MÅ
Kött, köttrester.................................................Komposterbart
L
Leksak, plast...........................................................Brännbart
Leksak,metall........................................................Metall, ÅVC
Lock, till förpackning (plåt).................Metallförpackningar, ÅVS
Lysrör.................................................................Elartiklar, ÅVC
Låda, wellpapp..............................Pappersförpackningar, ÅVS
Lösningsmedel.........................................Farligt avfall, M/ÅVC
M
Marschaller, tomma...........................Metallförpackningar, ÅVS
Matavfall..........................................................Komposterbart
Matfett (margarin, olja från matlagning)………………Brännbart
Matlåda, aluminium, engångs............Metallförpackningar, ÅVS
Mediciner..................................................................Apoteket
Medicinkartor...........................................................Brännbart
Mikrovågsugn....................................................Elartiklar, ÅVC
Mjölkkartong ................................Pappersförpackningar, ÅVS
Mjölpåse.......................................Pappersförpackningar, ÅVS
Mobiltelefon.......................................................Elartiklar, ÅVC
Mugg, papp.............................................................Brännbart
Mugg, plast..............................................................Brännbart
Müslipåse......................................Pappersförpackningar, ÅVS
Möbler..............................................................................ÅVC
N
Nagellack.................................................Farligt avfall, M/ÅVC
O
Olja, linolja, spillolja etc.............................Farligt avfall, M/ÅVC
Omslagspapper.............................Pappersförpackningar, ÅVS
P
Pennor (blyerts-, kulspets m.fl) ............................... Brännbart
Pizzakartong.................................Pappersförpackningar, ÅVS
Plast, -pulkor, -tak, -stolar, -prylar etc..............Brännbart, ÅVC
Porslin..........................................................................Deponi
Påse, papper ................................Pappersförpackningar, ÅVS
Påse, plast........................................ Plastförpackningar, ÅVS
Pärm, plast och papper.………………………….……Brännbart
R
Radio………………………………………….........Elartiklar, ÅVC
Reklamblad.......................................................Tidningar, ÅVS
Rengöringsmedel, rester...........................Farligt avfall, M/ÅVC
Resårmadrass....................................................................MÅ

T
Tablettask......................................Pappersförpackningar, ÅVS
Tallrik, papper.......................................................... Brännbart
Tallrik, plast..............................................................Brännbart
Tallrik,porslin................................................................Deponi
Tandborste, elektrisk..........................................Elartiklar, ÅVC
Tandborste, plast.....................................................Brännbart
Tegelsten...........................................................................MÅ
Termometer, batteridriven...................................Elartiklar, ÅVC
Termometer, kvicksilver.............................Farligt avfall, M/ÅVC
Textilier.....................................................................Brännbart
Tidning............................................................ Tidningar, ÅVS
Toalettpappersrulle........................Pappersförpackningar, ÅVS
Tops........................................................................Brännbart
Torkskåp………………………………………….........Metall, MÅ
Tryckimpregnerat trä......................................................... MÅ
Tråg, cellplast, frigolit................................................Brännbart
Trädgårdsavfall..........................................Komposterbart, MÅ
Trädgårdsmöbel, av plast.................................Brännbart, ÅVC
Tub, plast............................................................... Brännbart
Tub, plåt (Låt korken sitta kvar!).........Metallförpackningar, ÅVS
Tuggummi............................................................... Brännbart
TV……………………………………......………....Elartiklar, ÅVC
Tvålflaska.........................................................Hårdplast, ÅVS
Tvättmaskin…………………………………………..Vitvaror, MÅ
Tvättmedelsförpackning, plastflaska.................Hårdplast, ÅVS
Tvättmedelsförpacking, refill-plastpåse.....................Brännbart
V W
Varmvattenberedare…………………………............Metall, MÅ
Veckotidningar..................................................Tidningar, ÅVS
Wellpapp, låda........................Pappersförpackningar, ÅVS/MÅ
Vin- och spritflaska i glas..................................................ÅVS
Vinylskivor (LP-skivor)...............................................Brännbart
Vällingpaket...................................Pappersförpackningar, ÅVS
Värmeljus, metallbehållaren................Metallförpackningar, ÅVS
Y
Yoghurtburk.....................................................Hårdplast, ÅVS
Ä
Äggkartong...................................Pappersförpackningar, ÅVS
Äggskal........................................................... Komposterbart
Ättiksyra………………………….......….… Farligt avfall, M/ÅVC
Ö
Ölburkar…………………........…Pant/Metallförpackningar, ÅVS

Rätt avfall på rätt plats
Återvinningscentraler, ÅVC
Det finns 10 återvinningscentraler i kommunen.
På en återvinningscentral kan du lämna:
• farligt avfall,
• elektriskt och elektroniskt avfall (ej spisar, tvättmaskiner, kyl
och frys samt torkskåp)
• trä (ej tryckimpregnerat)
• metallskrot
• brännbart grovavfall
• ej återvinningsbart grovavfall (deponi)
På Mältans återvinningscentral, MÅ, lämnas dessutom:
• trädgårdsavfall (ris, löv, sand, jord- och stenmassor)
• byggavfall och vitvaror som till exempel kylskåp och spisar.
• tryckimpregnerat trä.
• bilbatterier
Alla återvinningscentraler är bemannade och har bestämda
öppettider. För återvinningscentralerna ansvarar kommunen.
Förutom de 10 återvinningscentralerna finns möjlighet att
lämna in miljöfarligt avfall vid Miljöstationen på Preem, Blå port.
Meddela personalen på Preem så visar de var den finns.
ÅTERVINNINGSSTATION, ÅVS
Det finns cirka 50 stycken återvinningsstationer i kommunen.
Här kan du lämna förpackningar av:
• glas och metall
• papper och kartong
• mjuk- och hårdplast
• tidningar och returpapper samt
• små batterier.

SorteringsguidEN
Rätt avfall i rätt kärl

Alla återvinningsstationer är obemannade och öppna dygnet
runt. Förpackningsindustrin ansvarar för återvinningsstationerna.
ÖPPETTIDER ÅTERVINNINGSCENTRALER
Mältan 		
Mån, ons, fred		
09.00 - 19.00
(f.d. Bubbetorp)		
Tis, tors			
09.00 - 17.00
			Lörd, sönd		09.00 - 14.00
Aspö			
Mån, ons, fre		
17.00 - 19.00
			Lörd			09.00 - 12.00
Fågelmara		
Mån, ons, fre		
17.00 - 19.00
			Sönd			15.00 - 18.00
Hasslö			
Mån, ons, fre		
17.00 - 19.00
			Lörd			15.00 - 18.00
Holmsjö		
Tis, tors			
17.00 - 19.00
			Sönd			13.00 - 18.00
Jämjö			Tis, tors			17.00 - 19.00
			Lörd			09.00 - 14.00
Nättraby		
Tis, tors			
17.00 - 19.00
			Lörd			09.00 - 14.00
Sturkö			Tis, tors			17.00 - 19.00
			Sönd			09.00 - 14.00
Torhamn/Gisslevik
Mån, ons, fre		
17.00 - 19.00
			Lörd			15.00 - 18.00
Tving			
Mån, ons, fre		
17.00 - 19.00
			Sönd			09.00 - 12.00
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Sorteringsguiden ger dig
svar på dina funderingar
kring vad som ska sorteras
som komposterbart köksavfall och slängas i det
bruna kärlet.
Du ser vad som räknas som brännbart
avfall och som ska kastas i det gröna kärlet.
Den förklarar också vad som är deponirest.
Den visar dig vid vilka s tationer du ska
lämna dina förpackningar, glas och
tidningar.
Det är viktigt att förpackningarna är
ursköljda och torra innan de samlas in.
Hittar du inte din produkt här? På
Karlskrona kommuns hemsida finns en mer
detaljerad A-Ö-lista.

Komposterbart köksavfall
Det komposterbara avfallet sorteras i papperspåse,
som slängs i det bruna kärlet. Avfallet komposteras
sedan och blir näringsrik jord.
Exempel på vad du kastar som komposterbart
• Bröd, kex, kakor och
bullar
• Frukt-, ägg- och grönsaksskal
• Hushållspapper och 		
servetter
• Kaffe- och tesump 		
samt kaffe- och tefilter
• Kött- och fiskben,
fiskrens samt räk- och
kräftskal
• Matrester; tillagade och

råa av kött, fisk, grönsaker, frukt, ägg, mjölk,
mjöl, ris och pasta
• Popcorn, godis och 		
choklad
• Vissna blommor, 		
krukväxter och jord från
omplanteringar och
liknande

Brännbart avfall

hård och mjuk plast

Pappersförpackningar

Det brännbara avfallet paketeras och slängs i det
gröna kärlet. Avfallet bränns och energin tas tillvara.

Kasta inte förpackningar som innehåller farligt avfall
såsom färger och olja. Ej heller förpackningar som är
smutsiga eller plastföremål som ej är förpackningar,
t.ex. leksaker. Hårdplasten återvinns till bl.a. nya förpackningar, möbeldetaljer och bullerplank. Mjukplast
återvinns till bl.a. sopsäckar, bärkassar och kabelskydd.

Kasta inte förpackningar som är smutsiga eller föremål
av papper som inte är förpackningar. Förpackningar
återvinns bl.a. till nya förpackningar och till ytskiktet på
gipsplattor.

Exempel på vad du kastar som brännbart avfall
• Aska (avkyld)
• Bakplåtspapper
• Ballonger, ljusstumpar
och pappersdukar
• Blöjor, bindor och tvättlappar
• Böcker, videoband,
disketter och CD-skivor
• Dammsugarpåsar
• Disktrasor, diskborstar
och svampar
• Fimpar, tobak och snus

• Frigolit (mindre
förpackningar)
• Galgar av trä och plast
• Kattsand och
hundbajspåsar
• Läder
• Tandborstar
• Tops, bomullstussar 		
och plåster
• Tuggummi
• Tygspill och garnrester
• Ytterkrukor av plast

DeponiresteR
Deponi är det avfall som blir kvar efter sortering av
komposterbart och brännbart avfall, farligt avfall, förpackningar, metall och glas. Detta avfall kan inte tas
tillvara utan måste läggas i deponi. Ju bättre vi sorterar
desto mindre sopberg.
Exempel på vad du kastar som deponirest
•
•
•
•
•

Dricksglas
Fönsterglas
Gem av metall
Glasögon
Keramik (blomkrukor,

tallrikar m.m)
• Porslin (tallrikar, kaffekoppar m.m.)
• Rakblad
• Säkringar

Förpackningar av glas
Kasta inte förpackningar med pant eller föremål av
kristall, fönsterglas eller spegelglas. Skilj på färgat och
ofärgat glas. Ta av lock och kapsyler och lämna dem
till insamlingen för plast respektive metall. Glaset återvinns till nya förpackningar oändligt många gånger.
Exempel på vad du lämnar till glasinsamling
• Flaskor och burkar av glas.

Exempel på vad du kastar som plast
• Cellofan
• Flaskor, dunkar, burkar
(ex. ketchup- och 		
senapflaskor, schampoflaskor och glassburkar)
• Frigolit (större mängder)

• Lock av plast
• Mjuka plastförpackningar
• Plastpåsar, chipspåsar

Exempel på vad du kastar som papper/kartong
• Hushållets wellpapper,
dvs kartong med ett
vågigt mellan skikt
• Kartonger av papper,
tex pastapaket och 		
äggkartonger
• Papperspåsar och 		
omslagspapper

• Present- och julklappspapper
• Ursköljda pappersför packningar för mjölk,
juice och andra drycker
– även sådana som har
aluminiumtäckt insida

Förpackningar av metall

Tidningar/returpapper

Kasta inte förpackningar med pant, t.ex. aluminiumburkar eller föremål av metall som inte är förpackningar.
Vid återvinning av metall sparas stora mängder energi.
Metall kan återvinna oändligt många gånger utan att
materialet försämras!

Lämna inte papper som är nedkladdade av t.ex. matrester eller målarfärg, papper som är plastat eller limmat. Det tar ca en månad för en tidning att återvinnas
tills den är tillbaka på ditt frukostbord!

Exempel på vad du kastar som metall

• Dagstidningar
• Reklam
• Broschyrer

• Aluminiumfolie
• Aluminiumformar
• Konservburkar av plåt
och aluminium
• Lock och kapsyler
• Metalltuber för t.ex.

kaviar (kom ihåg att 		
skruva på locket)
• ”Pys-tömda” sprayburkar
• Värmeljusbehållare

Exempel på vad du kastar som tidningar/returpapper
• Skrivpapper
• Telefonkataloger

farligt avfall
Det finns många kemiska produkter i vårt samhälle
idag och förr eller senare blir även dessa produkter till
avfall. Slängs det miljöfarliga avfallet i toaletterna, i vasken eller i de vanliga soporna så sprids gifterna.

Elartiklar
Den nya miljölagen om producentansvar innebär att
samtliga el- och elektronikartiklar som drivs med el
eller batterier ska lämnas in på någon av våra återvinningscentraler. Vitvaror, t.ex. spisar, kylskåp, frysar och
tvättmaskiner kan endas lämnas på Mältans ÅVC (f.d.
Bubbetorp)

Risken är stor att vi så småningom får tillbaka gifterna,
genom luften vi andas, genom maten vi äter eller
genom vattnet vi dricker. Därför ska det farliga avfallet
samlas in och tas om hand om på ett säkert sätt!

Exempel på elartiklar

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Datorer
Glödlampor
Klockor
Leksaker
Lysrör

• Lågenergilampor
• Mobiltelefoner inkl
batteri
• Tv, radio

Exempel på farligt avfall (lämnas på återvinningscentral)
Bekämpningsmedel
Gammal målarfärg
Kvicksilvertermometer
Lim
Lösningsmedel
Produkter som är

märkta med varningstext innehåller oftast 		
miljöfarliga ämnen
• Smörjoljor

