
ÅTERVINNING – PÅ BÄSTA SÄTT  
 

Köp säcken från någon av våra utvalda återförsäljare, eller beställ direkt från oss på  

DKLBC telefon 08-544 718 00. 

Sorteringsguide finns på baksidan av detta papper, som hjälp för hur ni skall sortera ert avfall. 

Alla skall ta sitt ansvar i att sortera så bra som möjligt så att fraktioner kan återvinnas eller hamna på rätt plats 

för deponi. 

Placera säcken max 4 meter från vägen, inom räckhåll för våra kranbilar. Fyll och förslut er säck genom att knyta ihop 

säcken med snöret som medföljer.  

Ring in din beställning till oss eller använd QR-koden. Priser för hämtning hittar du på vår hemsida.  Vi hämtar normalt er säck 

inom 48 timmar efter mottagen beställning. 
 

Använd vår QR-kod här eller ring oss direkt på 08-544 718 00 för att boka hämtning. 

 

SORTERINGSGUIDE – AVFALL 
 

1. Blandavfall (osorterat) 

Allt material från fraktion 2-6 och 8-13. OBS ej miljöfarligt avfall, kemikalier, Oljor ,Asbest, Tryckimpregnerat trä, däck, el – 

elektronikavfall, kyl-frys, ljusrör, batterier eller hushålls-avfall. Går det att sortera i separata fraktioner så är detta alltid lönsamt då 

hanteringsavgiften blir lägre samt att vi tillsammans tar vårt miljöansvar. 

2. Brännbart & PTP 

Frigolit, träspill, plastband, papperssäckar, väv, tapet, plaströr, cellplast, EPS, kartong, korksmulepapp, laminatskivor, linoleum, papper, 

plastburkar, pärmar, tejp, tjärpapp, täckpapp, tätskiktsduk, wellpapp, (ej PVC). 

3. Trädgårdsavfall Kompost  

Komposterbart material såsom löv mindre kvistar mm. 

4. Trädgårdsavfall Ris 

Kvistar och grenar. ( Rötter och stubb sorteras separat samt att större rötter går som egen fraktion och behövs då ej placeras i säck) 

5. Träavfall behandlat  

Formvirke (ej betongklumpar), Limträ, masonit, plywood, spånskivor, målat trä. 

6. Träavfall obehandlat   

Rent trä kan förbrännas eller återvinnas. 

7. Träavfall Tryckimpregnerat  

sorteras separat eftersom att det sluthantering som en fraktion utanför normalt trä. 

8. Gips 

Har man större volym av gips skall detta sorteras separat då detta idag kan återvinnas. 

9. Deponi utsorterat 

Restmaterial som inte kan återvinnas eller energiutvinnas i mindre volymer t.ex. gips, betong, kakel, sten, grus, porslin, mineralull, 

Plast – armerad, plastmattor (PVC), PVC-rör (avlopp och el), slangar samt isolering. 

10. Fyllnadsmassor (Ej i XL-säcken) 

Oarmerad/ren betong (max 50x50cm), kakel, klinker, lättbetong, puts, bruk, sand, sten, tegel (mindre volym enstaka tegel), glas. 

betong i mindre volymer kan blandas, betongrivning med armering, bruk, grus, jord, puts. 

11.Tegel om man har större volymer av tegel så skall detta sorteras separat, tegel återvinns. 

12. Betong om man har större volymer av betong skall detta sorteras separat, betong återvinns. 

14. Jord / sten / grus sorteras med fördel separat då dessa sorteras ut och kan sedan återanvändas som fyllnadsmaterial. 

15. Metall (blandskrot) 

Alla former av järn- och metallskrot, till exempel kabel, reglar, stuprör, ventilationstrummor, lagerhyllor av metall, armeringsjärn, borrar, 

gjutjärnsrör, kopparrör, metallbehållare, packband, plåt, plåtreglar, plåt med PVC beläggning, stålrör, sågband, takplåt, ventilationsplåt. 

16. Asfalt ej grus och kantsten. 

17. Asbest: Hanteras efter gällande lagstiftning. Vid frågor kontakta DKLBC.. 

 

18. Miljöfarligt avfall, Elavfall 

      Elavfall och miljöfarligt avfall skall alltid utsorteras. Särskilda regler gäller för vissa restprodukter. DKLBC tar hand om dessa och     

      debiterar per produkt plus kostnad för deponering. Placera produkterna i egen säck eller bredvid säck så att dessa produkter inte    

      kommer på fel plats. 

 

Otillåtna material: 

Ammunition och sprängmedel (Polisen), 

döda djur och riskavfall (fråga kommunen), medicin (apoteket), radioaktiva material (Strålsäkerhetsmyndigheten), mathushållsavfall 

(ord.sophämtning). 

 

Osäker på hur ni skall sortera? 

Kontakta oss på telefon 08-544 718 00 eller gå in och läs på vår hemsida www.dklbc.se för utförligare information rörande ert avfall. 

http://www.dklbc.se/

