
 

Sorteringsinstruktioner från ReAgro 

 

Krymp och sträckfilm 
Får innehålla: Omslagsplast runt pallar och små påsar. 
Får ej innehålla: Frigolit, hårdplast, smutsig plast eller andra material. 
 
 
 

 Hårdplast 
Får innehålla: Plastflaskor, plasthinkar och plastbackar. 
Får ej innehålla: Frigolit, krympfilm, buntband, smutsig plast eller andra material. 
 
 
 

Övrigplast 
Får innehålla: Frigolit, buntband och mellanlägg.  
Får ej innehålla: Hårdplast, krympfilm eller andra material.  
 
 

Metall 
Får innehålla: Metallburker, metallhinkar och mindre metall konstruktioner. 
Får ej innehålla: Smutsiga burkar och hinkar eller andra material. 
 
 
 

 Färgat glas 
Får innehålla: Färgade glasburkar och glasflaskor. 
Får ej innehålla: Smutsiga flaskor eller burkar, helst ursköljda eller andra material. 
 
 



 

 Ofärgat glas 
Får innehålla: Ofärgade glasburkar och glasflaskor. 
Får ej innehålla: Smutsiga flaskor eller burkar, helst ursköljda eller andra material. 
 
 
 

 Tidningspapper 
Får innehålla: Tidningar, broschyrer och kataloger. 
Får ej innehålla: Kontorspapper, karbonpapper eller andra material. 
 
 

Kontorspapper 
Får innehålla: kopieringspapper, kvitton och svanen märkta kuvert.   
Får ej innehålla: Tidningar, karbonpapper, wellpapp eller andra material. 
 
 
 

 Wellpapp 
Får innehålla: Wellpapper och kartonger 
Får ej innehålla: Plast, tidningar, kontorspapper eller andra material. 
 
 
 

Pappersförpackning 
Får innehålla: Livsmedelsförpackningar och kartonger. 
Får ej innehålla: Förpackningar med innehåll eller andra material. 
 
 
 

 Elektronik 
Får innehålla: Tv apparater, Radio, telefoner och hushålls elektronik. 
Får ej innehålla: Elektroniks utrustning innehållande farligt avfall. 
 
  



 

 Glödlampor 
Får innehålla: Glödlampor. 
Får ej innehålla: Lysrör eller lågenergilampor. 
 
 
 

Lågenergilampor 
Får innehålla: Lågenergilampor. 
Får ej innehålla: Lysrör eller glödlampor. 
 
 
 

Lysrör 
Får innehålla: Lysrör. 
Får ej innehålla: Lågenergilampor r eller glödlampor. 
 
 
 

 Batterier 
Får innehålla: Brunstensbatterier, laddningsbara batterier och knappceller. 
Får ej innehålla: Farligt avfall eller andra material. 
 
 

 Trä pall 
Får innehålla: Hela träpallar 
Får ej innehålla: trasiga pallar eller andra material. 
 
 

Vegetabilisk kompost 
Får innehålla: Frukt, grönt, bröd och blommor. 
Får ej innehålla: Förpackningar eller andra material. 
 
 



 

 Animalisk kompost 
Får innehålla: Kött, chark och fisk 
Får ej innehålla: Förpackningar eller andra material. 
 
 

Hushållsavfall 
Får innehålla: Allt avfall som inte kan återvinnas efter sortering. 
Får ej innehålla: Farligt avfall. 
 

 Livsmedelsavfall 
Får innehålla: Matrester 
Får ej innehålla: Förpackningar, plastpåsar, papperspåsar eller andra material. 
 
 

 Grill fett 
Får innehålla: Grill fett och fett från stekbord. 
Får ej innehålla: Förpackningar, plastpåsar, papperspåsar eller andra material. 
 
 
 

Porslin och Keramik 
Får innehålla: Tallrikar, dryckesglas och keramik. 
Får ej innehålla: Andra material 
 
 
 
 
 


