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BETONG, KERAMIK & GLAS
Planglas, keramik, sand och aska

ELAVFALL
Microvågsugn, elpanna, beredare och amaturer

ENERGIÅTERVINNING
Skumgummi, stoppade möbler, tapeter, frigolit och plastföremål

IMPREGNERAT TRÄ
Träslipers, tryckt virke

KYL & FRYS

METALL
Järnskrot, trasiga cyklar, badkar och gräsklippare

RIS & GRENAR
Stammar, trädgrenar, rötter, ved och buskar

TEXTIL
Sängkläder, handdukar, kläder och skor

TRÄ
Obehandlat trä, brädor, spånskivor och målat trä

VITVAROR
Tvättmaskiner, torktumlare, diskmaskiner, spisar, spisfläktar

• Målarfärg

• Nagellack

• Sprayburkar

• Kemikalier

• Spillolja/matolja

• Lösningsmedel

• Termometrar

• Tändare 

• Insektsmedel

• Ogräsmedel

• Bilbatterier

• Penslar med färg

Farligt avfall får endast lämnas på  
bemannad återvinningscentral  
Storskogen, Kalmar, Nybro, Mörbylånga och Torsås

 SÄCKAR OCH KARTONGER MÅSTE TÖMMAS 
Gäller ej föremål till återbruk och textilåtervinning. 

 

TIPS & TRIX

Registrera dig för Grönt Kort
Alla privatpersoner med boende i någon av våra åtta
medlemskommuner kan lämna sitt grovavfall på
Kretslopp Sydosts samtliga återvinningscentraler.

Kontakta Kretslopp Sydost för att få tillgång till våra själv-
service ÅVC:er. Du behöver ett körtkort eller annan
id-handling med streckkod eller QR-kod. 

Mer information finns på vår hemsida kretsloppsydost.se

Frågor besvaras av vår kundservice via chatt på  
hemsidan, via e-post eller telefon.
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Sängkläder, handdukar,
kläder och skor

ÅTERBRUK

TRÄDGÅRDSAVFALL

02.

 

Stammar, trädgrenar,
rötter, ved, buskar

Nästan allt som vuxit i din trädgård kan återvinnas. Ett undantag är så 
kallat invasiva växter, vilka konkurrerar ut inhemska arter och absolut 

inte får komposteras eller spridas. Läs mer om hur du hanterar
invasiva växter på kretsloppsydost.se

VISSTE DU ATT

 
 
 

TEXTIL
Fabric

RIS OCH GRENAR
Twigs & branches



BYGGAVFALL
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Planglas, keramik,
sand och aska

04.

VISSTE DU ATT

 

Obehandlat trä, brädor
spånskivor och målat trä

Det träavfall du sorterar flisas och 
används till biobränsle. Det ersätter 

fossila bränslen, vilket bidrar till 
att minska växthuseffekten.

TRÄ
Wood

TEGEL, BETONG
& KAKEL

Whole bricks, concrete & tiles



ELAVFALL

 
Microvågsugn, 
elpanna, beredare
och amaturer
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Glödlampor, 
lågenergilampor

 
 
 

Tvättmaskiner, 
torktumlare, 

diskmaskiner, 

LJUSKÄLLOR
Light bulbs

BILBATTERIER
Automotive batteries

LYSRÖR
Fluorescent tubes

LITIUMBATTERIER
Lithium batteries

BATTERIER
Batteries

ELAVFALL
Electronics

KYL OCH FRYS
Refrigeration equipment

VITVAROR
Major appliances



FARLIGT AVFALL

Träslipers, tryckt virke

13.

 
Farligt avfall kan skada människor eller miljö om det lämnas på fel ställe. 

Till farligt avfall räknas allt som kan vara giftigt, cancerframkallande, 
frätande, fosterskadande, miljöfarligt, smittförande eller brandfarligt.

VISSTE DU ATT

IMPREGNERAT TRÄ
Wood-outdoors



METALL

 

RESTAVFALL

Skumgummi, mattor,
tapeter, pärmar, frigolit
och plastföremål 

Motsvarar fraktionen
som tidigare kallades
brännbart.
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Metall kan återvinnas
hur många gånger som

helst utan kvalitetsförlust.

 

Restavfallet går till
energiåtervinning som ger

el, fjärrvärme och fjärrkyla.

 

Järnskrot, trasiga cyklar,
badkar och gräsklippare

VISSTE DU ATT

VISSTE DU ATT

METALL
Metal

ENERGIÅTERVINNING
Waste-to-energy
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