
Sorteringsguide 
för byggavfall

Osorterat avfall
Vi tar emot osorterat avfall som sorteras på vår ÅVC  
i Röbäck.

OBS! Får ej innehålla Farligt avfall eller Hushållsavfall.

Inerta rivningsmassor
Rivningsmassor eller fyllnadsmassor är material som 
kan återanvändas. 
Exempel på material:

Kakel, Tegel, Klinker, Betongrester utan armering, asfalt och 
schaktmassor m.m. 
Betong med armering lämnas separat.

OBS! Rivningsmassor kan vara farligt avfall, beroende på 
vad de innehåller – se Farligt avfall.

Metallskrot
Exempel på material:

Armering, Gjutjärn, Badkar, Ventilationsplåt, Plåtreglar, Tak- 
och fasadplåt, Metallburkar av plåt ”penselrena”, Metallspill 
från rörmokeri, Rostfritt, Stål, Koppar, Stålband m.m.

OBS! Ej elektronik – se Farligt avfall

Träavfall

Rensorterat trä kan flisas och därefter brännas för att  
ge fjärrvärme och el.
Exempel på vanligt träavfall:

Pall och pallkragar, Formvirke, Köksinredningar i trä, Dörrar 
och karmar utan glas, Rivningsvirke, Spånskivor m.m.

OBS! Ej tryckimpregnerat virke – se Farligt avfall.

Utsorterad deponi

Till deponi går material som inte kan återvinnas eller  
återanvändas.
Exempel på vanligt avfall som går till deponi:

Mineralull, Isolering, Glaskross, Gipsskivor från rivning m.m.

OBS! Avfall för deponi får inte innehålla brännbart eller 
organiskt material. Glas och Gips är fraktioner som i vissa 
fall är möjliga att återvinna eller återanvända och bör där-
för sorteras ut separat. För lägre behandlingsavgift måste 
t.ex. glas, isolering och gips sorteras var för sig – i annat 
fall hanteras det som osorterat avfall. 

Brännbart avfall

Vi tar emot brännbart avfall som vi bränner för energi.
Exempel på vanligt brännbart avfall:

Takpapp, Täckpapp, Tapeter, Trasor, Golvmattor, 
Engångsemballage, Polyetenplast, Frigolit m.m.

OBS! PVC innehåller klor och får inte förbrännas utan 
måste lämnas separat. PVC kan exempelvis finnas i  
plastmaterial som avloppsrör och plastmattor.

Plast kan i vissa fall vara en fraktion som lämpar sig för 
återvinning och ska då sorteras ut separat. Exempel på 
sådan plast är Krymp- och Sträckfilm och Bubbelplast.

Fog och limtuber kan vara farligt avfall och ska ej kastas 
i containrar!

Farligt avfall

Alla elektriska och elektroniska produkter med sladd eller 
batteri klassas som Farligt avfall och måste förbehandlas 
innan det kan återvinnas, fragmenteras eller deponeras.

Rådfråga oss gärna om större Elektronik exempelvis: 
Radiatorer, Styr- och reglerutrustning eller Större maskiner.

Farligt avfall kan skada både människor och natur och 
kräver särskilt omhändertagande.
Exempel på farligt avfall:

Färgrester, Lösningsmedel, Flytspackel, Lim, Sprayburkar, 
Tätningsmassa, Kemikalier, Tryckimpregnerat trä, Batterier, 
Elektronik, Vitvaror t.ex Spis, Kyl, Frys, Tvättmaskiner, Lampor, 
Lysrör, Elektriska och batteridrivna handverktyg, Mindre 
maskiner – Kaffebryggare, Dammsugare, Datorer, Trycklufts-
drivna maskiner m.m. 
Asbest måste vara inplastat samt ska förvaras i en separat 
container.
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