Topplistan med kluriga avfall
Här får du sorteringshjälp för avfall som ofta uppstår i hemmet. Tänk på att råden i den här
guiden främst gäller privatpersoner och att det kan finnas särskilda regler för företagare.
Tips: Prova också att läsa på själva förpackningen, ofta står det på den hur den ska sorteras.
� Blomkrukor, krukväxter och jord
Innerkrukor av plast samt planteringskrukor slängs som restavfall eftersom plastkrukan inte är
en förpackning. Har du flera eller stora uttjänta plastkrukor kan du lämna dem på
återvinningscentralen i containern för plastmöbler.
Trasiga ytterkrukor av keramik, porslin, lera eller terrakotta slängs som restavfall hemma eller
lämnas på återvinningscentralen i containern för fyllnadsmassor.
Själva krukväxten kan du slänga som trädgårdsavfall. Vissna eller avklippta blommor och blad
från inomhusväxter kan du även slänga i matavfallet. Jorden slänger du i stället i restavfallet,
större mängder får du lämna på återvinningscentralen.
� Böcker
Böcker i bra skick kan du sälja eller skänka vidare. Pocketböcker kan sorteras bland tidningar.
Böcker med hård pärm i dåligt skick sorteras som restavfall hemma eller i containern för
böcker på återvinningscentralen. Har du utlästa barn- och ungdomsböcker i fint skick kan du se
om ditt närmsta skolbibliotek vill ta emot dem.
Chipspåsar och rör
Sorteras som mjukplast. Vissa chipspåsar har en film av metall på insidan, men påsen ska ändå
sorteras som mjukplast eftersom den till största del består av plast. Köper du chips i rör så
brukar locket vara av plast, och det ska då sorteras som hård plastförpackning, medan själva
röret ska sorteras som pappersförpackning. Röret kan ha metallbotten, men eftersom röret till
största del består av papper så kan det sorteras som papper.
� Dricksglas
Dricksglas slängs i restavfallet eftersom det inte är en förpackning. Dessutom är dricksglas av
en annan kvalitet än förpackningsglas och om de blandas förstörs återvinningsprocessen. Även
trasigt fönsterglas, porslin, speglar, glasfigurer och liknande ska slängas i restavfallet. Stora
föremål eller större mängder kan du lämna på återvinningscentralen i containern för
fyllnadsmassor.
� Fimpar och snus
Snusprillor, snuspåsar, fimpar och tobak ska du slänga i restavfallet, aldrig i dagbrunnar, toalett
eller vask. Snusdosa och lock sorterar du som förpackning av hårdplast och cigarettpaket
som förpackning av papper.
Frigolit
Sorteras som mjukplast, vilket även gäller köttråg av frigolit. Större mängder eller block av
cellplast kan du lämna på din återvinningscentral. Förpacka gärna lösa frigolitkulor i en
plastpåse, så att kulorna inte kan flyga omkring och skräpa ner när vi tömmer ditt kärl.
� Fruktnät och fruktpåsar
En del frukt och grönt säljs i nät, till exempel apelsiner, avokado och lök. Dessa nät ska sorteras
som förpackning av mjukplast. Även de plastpåsar som används till frukt och grönt (inklusive
de som är gjorda av förnybar råvara som bioplast, sockerrör etc.) ska sorteras som mjukplast.
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� Handspritsflaskor
Flaskor med handsprit utan innehåll (eller med små rester) sorteras som plastförpackningar.
Om det finns kvar innehåll ska det lämnas som farligt avfall på återvinningscentralen.
� Ljuskällor
Alla typer av lysrör och smålampor (glödlampor, lågenergilampor och LED) räknas som
elektronikavfall. Lampor innehåller farliga ämnen (bly, kvicksilver) och får inte slängas i
hushållssoporna. Du kan lämna uttjänta lampor på din återvinningscentral, miljöstation,
Samlaren eller i det kärl för småelektronik som finns i många flerfamiljshus. Du kan även lämna
elavfall hos butiker som säljer elektronik.
� Ljusstumpar
Stumpen som blir kvar när levande ljus brunnit ner ska du slänga i restavfallet. Återanvänd
gärna ljusstumparna till att stöpa nya ljus. Det finns också lokala ljusstöpare som gärna tar
emot ljusrester.
� Kläder och textilier (inklusive handdukar, lakan etc.)
Om de är i fint skick – ge bort eller sälj dem vidare. Är de utslitna eller trasiga lämnar du dem
till textilåtervinning, släng dem aldrig i restavfallet. Du kan lämna textilier för både återbruk
och återvinning i hjälporganisationers insamlingscontainrar eller på din återvinningscentral.
Även vissa större butikskedjor tar emot begagnade textilier.
✉ Kuvert och post it-lappar
Kuvert (både med och utan fönster) ska sorteras som restavfall. Klistret förstör nämligen
återvinningsprocessen om de sorteras bland tidningar eller pappersförpackningar. Det gäller
även Svanen-märkta kuvert. Även post it-lappar ska slängas som restavfall av samma
anledning.
� Läkemedel och mediciner
Privatpersoner ska lämna in gammalt läkemedel och mediciner till närmsta apotek i en
genomskinlig påse. (Företag och verksamheter med större mängder riskavfall ska kontakta en
godkänd entreprenör som har tillstånd att köra farligt avfall.)
Mjölkförpackningar
Sorteras som pappersförpackning eftersom den till största del består av papper. Plastkorken
sorteras som förpackning av hårdplast. Det finns även mjölk som säljs i plastdunkar och då
sorterar du hela dunken som förpackning av hårdplast.
� Pappersbärkassar
Sorteras som pappersförpackning. Släng den inte bland tidningarna, då förstörs återvinningsprocessen eftersom pappret blir brunt och inte kan användas till tidningspapper.
� Presentpapper och snören
Vanligt presentpapper slänger du hemma som förpackning av papper. Det gäller även
presentpapper med tejp och etikett på. Presentsnören slänger du i restavfallet. De innehåller
plast och förstör återvinningsprocessen om de hamnar bland förpackningar eller tidningar.
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� Smink, parfym, nagellack etc.
Parfym, nagellack, hårspray, deo och liknande produkter innehåller farliga ämnen. Om det finns
innehåll kvar i burken/flaskan ska du lämna den som farligt avfall på närmaste miljöbod eller
återvinningscentral. Om burken/flaskan är helt tom kan du sortera den hemma som
förpackning (t ex metall eller plast). Du kan även lämna kosmetiska produkter hos Kicks och
Åhléns i Helsingborg, Ängelholm och på Väla eftersom NSR har ett samarbete med dessa
butiker.
� Sprutor och kanyler
Använda sprutor och kanyler ska slängas i speciella plastbehållare som går att hämta
kostnadsfritt på Apoteket. Behållarna lämnas sedan in till valfritt apotek.
Tablettkartor/blister
Tablettkartor består oftast av flera olika material. Men oftast består de till största del av plast
och en mindre del metall = sortera den som mjukplast. Materialen separeras sen i
återvinningsprocessen. Finns det läkemedel kvar i tablettkartan ska du i stället lämna in den på
ett apotek i en genomskinlig påse.
� Tandborstar, diskborstar och toalettborstar
Gamla tandborstar slängs i restavfallet. Även bambutandborstar ska kastas i restavfallet
eftersom de inte är en förpackning. Diskborstar och toalettborstar av plast sorteras också som
restavfall. Tandkrämstuben är däremot en förpackning som ska sorteras som mjukplast.
� Tepåsar
Tepåsar gjorda av papper går att slänga i matavfallet, medan tepåsar av nylon (blank påse) ska
läggas i restavfallet eftersom nylon inte bryts ner. Kuvertet av papper runt styckförpackade
tepåsar sorteras som pappersförpackning, är det av plast sorterar du det som plastförpackning.
� Tuggummi
Tuggummi slängs i restavfallet, aldrig i matavfallet och absolut inte på marken.
� Vårdavfall
Använda stomipåsar, munskydd, katetrar, engångshandskar, skyddskläder, visir och blöjor
slängs i restavfallet.
� Värmeljus och marschaller
Värmeljusets metallkopp klassas inte som förpackning, därför ska du inte slänga den som
metallförpackning hemma. Men naturligtvis ska metallen återvinnas, så i stället tar du med
koppen till återvinningscentralen där du slänger den som metallskrot. Detsamma gäller
marschallens metallkopp. Tänk på att ta loss den lilla vekhållaren i mitten innan du slänger både
den och koppen som metallskrot.
Hela topplistan med kluriga sopor och mer information hittar du på nsr.se/topplistan
Du kan även prova att söka i vår sorteringsguide på vår webbplats: nsr.se/sorteringsguiden

Tack för att du källsorterar! �

