
NYTT SKYLTSYSTEM PÅ VÅRA 
ÅTERVINNINGSCENTRALER!

tt nordiskt gemensamt skyltsystem för avfall är framtaget med målet ökad återvinning 
ch ökad möjlighet att nå en cirkulär ekonomi. Det ska helt enkelt göra det enklare för alla 
tt sortera rätt. I det här bladet kan du se piktogrammen på de nya skyltarna  och exempel 
å vad du kan lämna i de fraktionerna.

å skyltarna och på den här pdf:en hittar du en Qr-kod. Scanna den med din mobilka-
era eller någon app.  Via den länk som kommer upp hittar du mer information om vad du 

an lämna och vad vi inte tar emot. 

lla återvinningscentraler är stängda röda dagar och ibland kan de ha ändrad öppettid 
ag före röd dag. Håll koll på öppettiderna i appen Avfallsaffärn eller på Skellefteå kommuns 
ebbplats.

er om källsortering på webben: skelleftea.se/avfall
ontakt Skellefteå kommuns kundtjänst 0910-73 50 00, knappval 3

egler och riktlinjer på ÅVC

 Sorteringsregler och anvisningar från personal eller skyltar ska följas

 Avfall som lämnas i säckar ska packas i transparenta plastsäckar

 Det är förbjudet att plocka med sig föremål från ÅVC.  
Undantaget om det finns skyltning som tillåter det.

 Lämna ej barn utan uppsikt, besökare ansvarar för medföljande barns säkerhet.

 Högst 20 km/h gäller inom hela området.

 Vägmarkeringar och trafikskyltar ska följas

 Rökning är förbjudet på återvinningscentralen. 

 Större mängder avfall, från t.ex. en ombyggnad eller liknande som inte ingår i normala mängder  
hushållsavfall, faktureras enligt gällande prislista.
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Personalen har rätt att avvisa besökare som ej följer reglerna.

Vid återkommande eller allvarliga regelbrott, samt vid hot eller våld mot personal,  
dokumenteras händelsen och ärendet polisanmäls.

DET DU TYCKER ÄR SKRÄP KAN VARA 
TT FYND FÖR NÅGON ANNAN.

å har du hela, fungerade prylar - 
ämna dessa till återbruk på anvisad 
lats. Vi behöver ställa om och leva 
er hållbart och det bästa för miljön 

r att använda det som redan har 
illverkats istället för att köpa nytt.

et som lämnas tas om hand av 
olkraft och säljs vidare på deras 
terbruksbutik Rondellen.

ack för att du minimerar åter-
rukar och sorterar.  
u gör skillnad!
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Övriga fraktioner hittar du på andra 
sidan av det här bladet.



SÅ HÄR SORTERAR DU PÅ ÅVC:
Asbest  kan finnas i eternitblom-
lådor, fönsterbrädor, takskivor, 
eternitplattor och ventilationska-
naler. Som isolering i oljepannor, 

på varmvattenrör samt i äldre kakelfogar 
och kakelfix.

Virke från uteplatser, trätrallar, 
bryggor, slipers. Viktigt att tryck-
impregnerat virke och träavfall 
hålls separat då                  tryck-

impregnerat är behandlat                   
med miljöskadliga ämnen.

Trasiga slalomskidor, skridskor, 
utegrillar, cyklar, motordelar (ej 
med olja), snöskyfflar, järnrör 
m.m. Tänk på att allt som har    

 en sladd eller batteri ska lämnas  
                som  elektronik.

Målat och omålat trä. Brädor, 
lådor, bokhyllor, spånskivor, ma-
sonit och trasiga trämöbler. Fritt 
från andra material.  

 Spik, gångjärn och beslag av  
 metall behöver du inte ta bort.

Trädgårdsmöbel, vattenkanna, 
hinkar, leksaker etc. i plast. Här 
kan du lämna både hård- och 
mjukplast som ej är för-                    

                packningar. Förpackningar  
                lämnas på återvinningsstation.

Fönster- och spegelglas utan ram, 
tavelglas, bak- och framruta från 
bil. Husgeråd i glas t.ex dricksglas, 
ugnsformar                etc.

Tapeter, slangar, mattor, gum-
mi, läder, pärmar, trasig textil, 
skumgummi, sågspån, fönster 
med karm, klickgolv,                    

etc.

Keramik, porslin, aska (släckt!), 
tegel, klinker, sanitetsporslin blan-
djord (t.ex jord från uppfart som 
innehåller sten och grus) 

Gipsskivor, gips

Glasull, stenull, mineralull etc.

Kyl, frys samt luftvärmepumpum-
par. Kan innehålla freoner och 
ställs därför åtskilt från övriga    
  vitvaror.

Tvättmaskin, diskmaskin, spis, 
torktumlare. Tänk på att en mi-
crovågsugn är ett elavfall som ska 
lämnas till elektronik.

ELPANNA
Boilers

BEREDARE
Water heaters

Varmvattenberedare, elpanna

räknas som elavfall. Även glödlampor, 
lysrör och lågenergilampor. Sorteras 
och lämnas på uppmärkt plats. Det 

kan finnas inbyggda batterier i många produkter. 
Hela produkten ska då lämnas in.

Här lämnar du trädgårdsavfall 
t.ex fallfrukt. Kommer du med 
det i säck ska säcken tömmas 
och den källsorteras i annan   

               fraktion utifrån material.

Här lämnar du gräs och löv. Kom-
mer du med det i säck ska säcken 
tömmas och den källsorteras i 
annan fraktion                 utifrån 

material.

Endast blomjord, kompostjord får 
lämnas här. Blandjord som kan 
innehålla t.ex grus lämnas som 
ej återvinningsbart. Säckar  

                ska tömmas.

Här lämnar du ris och grenar. 
Kommer du med det i säck ska 
säcken tömmas och den källsorte-
ras i annan fraktion                 

utifrån material.

Till exempel Jättebjörnloka, Jättebalsamin, 
Tromsöloka, Parkslide.  
OBSERVERA! Växterna ska vara väl för-
packade i papperssäckar. 
Endast växt- och rotdel, ej jord. Läs mer på: 
naturvardsverket.se

Här lämnar du exempelvis 
lim, nagellack, kemikalier, färg, 
sprayflaskor, spillolja, oljefilter, 
lösningsmedel, skidvalla, brand-

släckare. 
Lämna det i sin originalförpackning eller 
märk upp vad det innehåller.  
Vet du inte så skriv okänt innehåll. Det ska 
vara väl förpackat t.ex burkar och flaskor 
med lock.

OBS, sprayburkar ska alltid till  
farligt avfall, även tomma.

Allt som drivs med sladd eller batteri 


