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Återvinning av  
elavfall och batterier.
Det här kan lämnas som elavfall  
och batterier



Alla sorters småbatterier

Metaller som t ex järn, bly, zink och nickel tas 
till vara för återvinning. Kvicksilver omhän-
dertas så att det inte kommer ut i kretsloppet.

Små elektriska produkter
Metallerna återvinns i nya produkter.  
Plaster, trä och tyg används till energiutvin-
ning. Miljöfarliga komponenter omhändertas.

I fastigheten där du bor finns det 
insamling av smått elavfall och 
batterier. Oftast är insamlingen 
placerad i avfallsutrymmet. Det 
är viktigt att du sorterar avfallet 
rätt och endast lämnar sådant som 
behållaren är avsedd för.



Alla sorters lampor och  
små lysrör
Glas och metaller återvinns. Kvicksilver om-
händertas och kan användas i nya ljuskällor.
OBS! Inga förpackningar.

Raka lysrör
Lysrör innehåller kvicksilver som kan återan-
vändas i nya lysrör. Metall och glas återvinns.

OBS!
I de röda boxarna ska inte förpackningar lämnas.  
Ej heller läkemedel, kanyler, trasiga tallrikar, trasiga 
dricksglas, köksknivar, målarfärg, tändare och  
sprayburkar.

Se baksidan av detta blad hur du hanterar farligt avfall 
som t. ex. målarfärg, sprayburkar, tändare, lacknafta, 
nagellack och rengöringsmedel.
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Hit lämnar du grovavfall och farligt avfall
Vid de bemannade Återvinningscentralerna kan du bland annat lämna grovavfall 
som t ex möbler, farligt avfall som t ex målarfärg och kemikalier, samt större 
elektronik och vitvaror. På Mellringe återvinningscentral finns också Åternyttan, 
hit kan du lämna saker för återanvändning istället för sopsortering.

Två gånger per år åker Farligt avfall-bilen runt i kommunen och samlar in farligt 
avfall, smått elavfall och läkemedel.

Mot en avgift kan grovavfall, större elektronik och vitvaror hämtas efter  
beställning.

Överblivna läkemedel lämnas till ett apotek eller Farligt avfall-bilen.

Frågor?
Funderar du på hur du ska sortera nåt speciellt? Prova återvinningsguiden på 
vår hemsida. På hemsidan kan du också läsa mer om till exempel sortering och 
aktuella öppettider på återvinningscentralerna. Surfa in på orebro.se/avfall eller 
kontakta Servicecenter på 019-21 10 00.
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