
Sorteringsguiden
Det är inte lätt att veta hur alla typer av avfall ska sorteras. Även om en  
stor del numera kan sorteras i dina nya flerfackskärl är det långt ifrån allt  
som kan stoppas i kärlen. Med hjälp av denna sorteringsguide får du reda på  
hur du ska hantera de flesta typer av avfall. Genom att sortera och återvinna  
kan vi skydda oss från farliga ämnen samtidigt som vi minskar förbrukningen  
av våra värdefulla naturresurser.

FÖR MER INFORMATION:
www.laholm.se/kallsortering, telefon 0430-153 42.

Återvinningscentralen hittar du på adressen Ahla 205 (tre km öster om Laholm utmed vägen till Skogaby),  
telefonnummer 0430- 151 38. www.laholm.se/atervinningscentralen

Återvinningsstationer hittar du på följande adresser: Ahla återvinningscentral Ahla 205, Genevad Bruksgatan  
mellan nr 3 och 5, Hasslöv Karupsvägen 2 vid Bygdegården, Hishult Möllevägen mellan nr 1 och 3 vid Brandstationen,  
Knäred Lagavägen 3 vid järnvägen, Laholm Ängelholmsvägen mittemot Coop, Laholm Repslagaregatan 18,  
Lilla Tjärby Bonnarpsvägen/Tjärbyvägen, Mellbystrand Söderleden Maxi parkering, Ränneslöv Kristineborgsvägen  
vid fotbollsplanen, Skottorp Gamla järnvägen nära Strandvägen 37, Skummeslövsstrand Stora Strandvägen mellan  
Timmermansv och Västkustvägen, Vallberga Maskinvägen, Veinge Korsningen Skogabyvägen/Vessingegatan,  
Våxtorp Bygatan 19, Ysby Brödåkravägen 2 vid fotbollsplanen.

Insamlingsskåp för miljöfarligt avfall (mindre förpackningar och mängder) finns på Mellby Center, ICA i Våxtorp,  
Coop i Knäred och i Laholms stadshus entré. 
 
Med grovavfall som hämtas vid fastigheten menas skrymmande hushållsavfall som inte får plats i kärlet. Gäller ej  
byggavfall eller farligt avfall. I ditt avfallsabonnemang ingår hämtning av grovavfall sex gånger per år och hushåll, med  
begränsningen 10 kollin per gång (varje kolli ska vara hanterbart/bärbart för en person). Hämtning från fastighet sker  
enligt ett fastställt schema. Vad som gäller för just ditt område kan du läsa om på www.laholm.se/kallsortering.  
För att boka hämtning av grovavfall ringer du 0430-153 42.

akvarium deponi X

ammunition farligt avfall

apelsinskal matavfall

asbest farligt avfall

asfalt fyllnadsmassor

avfettningsmedel farligt avfall X

bakplåtar metall X

bakplåtspapper restavfall

batterier mindre än 3 kilo batterier X

batterier större än 3 kg batterier

bekämpningsmedel farligt avfall

betongrester fyllnadsmassor

Typ av avfall Flerfackskärlen Återvinnings- 
centralen

Återvinnings- 
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bilbarnstol brännbart X

billampa ljuskällor X

bilrutor deponi

bilschampo farligt avfall X

blomavfall kompost

blomjord kompost

blomkrukor (plast) restavfall

blomkrukor (porslin mm) deponi

blöjor restavfall

brandvarnare farligt avfall

broschyrer tidningar tidningar

burkar (glas) färgat/ofärgat glas färgat/ofärgat glas

burkar (metall) metallförpackningar metallförpackningar

burkar (plast) plastförpackningar plastförpackningar

böcker restavfall X*

cd-fodral restavfall

cd-skivor restavfall

chipspåsar (papper) pappersförpackningar pappersförpackningar

chipspåsar (plast) plastförpackningar plastförpackningar

cykeldäck restavfall däck utan fälg

cykelhjul med fälg metall

cykellampa ljuskällor X

cyklar metall X

dammsugarpåsar restavfall

datorer elavfall

diskborstar restavfall

diskbänkar metall

disketter restavfall

diskmaskiner vitvaror

diskmedel farligt avfall

dricksglas deponi

duschkabiner (med planglas) fönster med ram

duschkabiner (med plast) stort brännbart

däck med fälg från personbil däck med fälg

däck utan fälg från personbil däck utan fälg

element (ej oljefyllda) metall

element (oljefyllt) metall

elmotorer elmotorer

elskrot med batterier eller sladd, mindre elavfall X

elskrot med batterier eller sladd, större elavfall

engångstallrikar (papper) restavfall

engångstallrikar (plast) restavfall

febertermometrar farligt avfall X

folie (aluminium) metallförpackningar metallförpackningar

*Kan komma att samlas in separat i framtiden. 
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folie (plast) restavfall

fotokemikalier farligt avfall X

frigolit (ej förpackning) restavfall brännbart

frigolitförpackningar plastförpackningar plastförpackningar

frukt matavfall

frysbox kyl och frys

fyrverkerier farligt avfall

färg kvicksilver farligt avfall X

färgburkar (tomma) restavfall brännbart

färgburkar med färgrester farligt avfall

fönster med PVC fogar farligt avfall

fönsterglas med ram fönster med ram

fönsterglas utan ram deponi

galgar (metall) metall

galgar (plast) restavfall

gasolflaskor farligt avfall

gips, gipsskivor gips X

gjutjärnsrör metall X

glykol farligt avfall

godis matavfall

grenar (grövre än en penna) ris och grenar

grenar (tunnare än en penna) kompost

grytor metall

gräs kompost

gräsklippare (fri från olja) metall

halm kompost

handfat deponi

hushållsmaskiner elavfall

hushållspapper restavfall

häckklipp kompost

jord kompost

juiceförpackningar pappersförpackningar pappersförpackningar

kablar (med och utan kontaktuttag) elkabel

kaffefiler med sump matavfall

kaffefilter restavfall

kakel och klinker fyllnadsmassor X

kapsyler metallförpackningar metallförpackningar

kassaskåp tas ej emot

kassettband restavfall

kassetter restavfall

kastruller metall

kataloger tidningar

kattsand restavfall

kaustiksoda farligt avfall X

kaviartub metallförpackningar metallförpackningar

kemikalier (mindre förpackningar) farligt avfall X

kemikalier (större förpackningar) farligt avfall

keramik deponi

kläder (utom oljeskadade eller blöta) återbruk/textilier

knappcellsbatterier farligt avfall X

konstnärsfärger farligt avfall X

Typ av avfall Flerfackskärlen Återvinnings- 
centralen

Återvinnings- 
stationen

Insamlingsskåp 
för miljöfarligt 

avfall

Grovavfall  
som hämtas vid  

fastighet

3



kontakter elavfall X

kontorsstol metall X

korkar restavfall

korkar (plast) plastförpackningar plastförpackningar

krockkuddar farligt avfall

krukväxter (utan kruka) kompost

kuddar brännbart

kuvert (med fönster/lim) restavfall

kyl/frys kyl och frys

kylväskor brännbart X

köksfläkt vitvaror X

lack farligt avfall X

lacknafta farligt avfall X

lampa ljuskällor X

lastbilsdäck tas ej emot

ledlampa ljuskällor X

leksaker (metall) metall

leksaker (små av plast) restavfall

leksaker (stora av plast) restavfall brännbart X

lim farligt avfall X

ljusstumpar restavfall

lysrör ljuskällor

lågenergilampor ljuskällor X

läkemedelsrester (tas emot av Apoteket) tas ej emot

läskburkar (utan pant) metallförpackningar metallförpackningar

lösningsmedel farligt avfall X

löv kompost

madrasser brännbart X

mangel metall X

matrester matavfall

mattor (mindre) återbruk/textilier

mattor (större) stort brännbart X

medicinrester (tas emot av Apoteket) tas ej emot

metall (ej förpackningar) metall X

metall (förpackningar) metallförpackningar metallförpackningar

mjukplast som inte är förpackningar restavfall

mjölkkartonger pappersförpackningar pappersförpackningar

motorer (ska vara tömda på olja) elmotorer X

muggar (papper) restavfall

muggar (plast) restavfall

muggar (porslin mm) fyllnadsmassor

målarpenslar restavfall

nappar restavfall

nät (metall) metall X
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nät (plast) restavfall brännbart X

nödbloss farligt avfall

nödraketer farligt avfall

olja farligt avfall

oljefat (med olja kvar) farligt avfall

oljefat (tomma) metall X

oljefilter farligt avfall

papperspåsar pappersförpackningar pappersförpackningar

papperssäckar pappersförpackningar pappersförpackningar

plastförpackningar (hårda) plastförpackningar plastförpackningar

plastförpackningar (mjuka) plastförpackningar plastförpackningar

plastkrukor restavfall

plåt metall X

porslin/-material deponi X

pulka brännbart X

puts- och polertrasor restavfall

resväskor brännbart X

ris och grenar ris och grenar extratjänst/trädgårdskärl

servietter restavfall

skor (hela) återbruk/textilier

skor (trasiga) restavfall

skottkärrehjul med fälg däck med fälg X

skottkärrehjul utan fälg däck utan fälg X

skålar deponi

sladdar (med och utan kontaktuttag) elkabel X

slangar brännbart X

smöraskar (pappersdelen) pappersförpackningar pappersförpackningar

smöraskar (plastdelen) plastförpackningar plastförpackningar

snusdosor (papper) pappersförpackningar pappersförpackningar

snusdosor (plast) plastförpackningar plastförpackningar

spegelglas deponi X

spillolja farligt avfall

spisar vitvaror

spisplattor vitvaror

sprayburk (ej tomma) farligt avfall X

sprayburkar (tomma) metallförpackningar metallförpackningar

stearinljus restavfall

stockar ris och grenar

strumpbyxor restavfall

surfbrädor stort brännbart X

takboxar stort brännbart X

takrännor (plast) brännbart

takrännor (plåt) metall

tallrikar (papper) restavfall

tallrikar (plast) restavfall

tallrikar (porslin mm) deponi

tapeter restavfall brännbart X

tegelsten fyllnadsmassor

textilier alla andra än våta och oljeskadade återbruk/textilier

textilier oljeskadat restavfall

textilier våta restavfall
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tidningar tidningar tidningar

tjärpapp brännbart X

toalettstolar deponi

tomma färgburkar i plast restavfall brännbart X

torkskåp metall

torktumlare vitvaror

torv kompost

traktordäck tas ej emot

trasiga skor restavfall

trä och gipsskivor med kakel fyllnadsmassor X

trä tryckimpregnerat tryckimpregnerat

trädgårdsmöbler (metall) metallskrot X

trädgårdsmöbler (plast) brännbart X

trädgårdsmöbler (trä) träavfall X

träfiber härdat med cement fyllnadsmassor X

tuggummi restavfall

tv-apparat elavfall X

tvättmaskin vitvaror

täcken brännbart

täckpapp brännbart X

vapen farligt avfall

varmvattenberedare metall

vaser deponi

wellpapp pappersförpackningar wellpapp pappersförpackningar

videoband restavfall

videofodral restavfall

videokassetter restavfall

värmeljushållare (metall) metallförpackningar metallförpacknngar

värmepump kyl och frys

äggskal matavfall

äppelskrottar matavfall

ölburkar (utan pant) metallförpackningar metallförpacknngar

FÖR MER INFORMATION:
www.laholm.se/kallsortering, telefon 0430-153 42.
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