
Pick-Up Service
sorteringsguide
Låt vår sorteringsguide hjälpa dig sortera rätt och ge exempel på 
vika förpackningar som ska läggas i respektive återvinningskasse.



Sorteringsguide – att sortera rätt är lätt
Det är enbart insamling av använda förpackningar av plast, papper och metall som 
får fyllas i våra källsorteringskassar och ej glas eller retur/tidningspapper. Förpack-
ningarna ska vara tömda och torra och vi ser gärna att du rengör förpackningarna. 
Återvinningsprocessen underlättas och miljönyttan ökar om vi är noga med den 
gemensamma råvaruresursen som använda förpackningar egentligen är.

Pappersförpackningar
Ja tack! Mjölk- och flingpaket, juicepaket, äggkartong, färdigmatsför-
packningar, hundmatsäckar, socker- och mjölpåsar, skokartonger, tvätt-
medelspaket, hushålls- och toarullar, pappersbärkassar, omslagspapper. 

Nej tack! Tidningar, kataloger, reklamblad, pocketböcker ska kastas i 
tidnings- och returpapper. Kuvert kastas i vanliga soppåsen. 

Tips! Plocka bort plastdetaljer, plastkorkar, innerpåsar av plast eller 
aluminium. Platta till, vik ihop och komprimera vartefter. Lägg mindre 
förpackningar i större.

Vad händer sen? Pappersförpackningarna körs till pappersbruk där de blir nya 
förpackningar och pappersprodukter. 

Plastförpackningar
Ja tack! Både hård- och mjukplast. Diskmedelsflaskor, ketchupflaskor, 
schampoflaskor, plastburkar, plastlock, plasttuber, plastpåsar och plastfolie. 

Nej tack! Presentsnören och tejp. Pantflaskor av plast (PET) lämnas till 
affären. Enstaka CD-fodral och plastkrukor kan läggas i vanliga soppåsen. 
Pulkor, plastmöbler och annat större i plast lämnas på återvinningscentral. 

Tips! Ta av kapsyler, lock och korkar som inte är av plast, sortera dem 
efter respektive material.



Vad händer sen? Plastförpackningarna skickas till en sorteringsanläggning där de 
automatiskt sorteras efter plasttyp.  De flesta hårda plastförpackningar smälts ner 
och används som råvara för plastindustrin. Exempel på nya produkter är blom-
krukor, rör, kabelskydd och nya plastförpackningar. De mjuka plastförpackningar 
kan inte materialåtervinnas, utan idag går de i huvudsak till energiutvinning. Det 
är viktigt att vi lyckas samla in dessa förpackningar för att vi ska kunna driva den 
teknikutveckling som krävs för att på sikt kunna tillvarata denna resurs. 

Metallförpackningar
Ja tack! Konservburkar, tuber, kapsyler av metall, metallock, dryckesbur-
kar utan pant, aluminiumfolie, formar, hårspray och spraydeodorant. 

Nej tack! Värmeljuskoppar, bestick, kastruller, husgeråd och andra 
 metallföremål. De lämnas istället på återvinningscentral. 

Tips! Tryck ihop de förpackningar som går att trycka ihop. Låt hatten på 
kaviartuben sitta kvar. Sprayflaskor ska vara tömda på sitt innehåll och 
pystomma. Färgburkar ska vara tömda och dropptorra. 

Vad händer sen? Metallerna hämtas för att sorteras på en återvinningsanläggning. 
Därefter transporteras de vidare till järnbruk runt om i Sverige där de blir råvara 
till nya metallprodukter. Dina gamla konservburkar kan bli till nya förpackningar, 
armeringsjärn eller motordelar.

 



Farligt avfall får inte lämnas 

Allt avfall som är farligt för oss människor och vår miljö klassas som ”farligt avfall” 
och ska inte lämnas till TMR Pick-Up Service. Det ska lämnas till kommunens 
insamling av farligt avfall. För närmare information besök din kommuns hemsida.

Exempel på farligt avfall:

• Bekämpningsmedel, insektsspray, träskyddsmedel och ogräsmedel.

• Diverse kemikalier, batterisyra, ammoniak, lut och kalklösare.

• Diverse oljor, spillolja, smörjolja och motorolja.

• Färg-, lack- och limrester, nagellack, penslar och rollers med rester av olje-   och 
lackfärg räknas hit. Burkar med rester av vattenlöslig färg hanteras även i sam-
ma insamlingssystem som farligt avfall. 

• Lösningsmedel, thinner, lacknafta, penseltvätt, bensin, terpentin, fotogen, 
T-sprit och aceton.

• Mediciner och läkemedel, ska lämnas till apotek. 

• Rengöringsmedel, silverputs, kalkborttagare, polish, golv- och ugnsrengörings-
medel, blekmedel och fläckborttagningsmedel.

• Batterier. Bilbatterier, knappcellsbatterier, mobilbatterier, alkaliska batterier. 
Batteriholkar för småbatterier finns i många butiker. 
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