
Återvinning för hushållen
med avfallsordlista
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Återvinningscentral, ÅVC
På återvinningscentralerna kan hushållen lämna in grov- och trädgårdsavfall 
samt farligt avfall kostnadsfritt. Denna service ingår i renhållningsavgiften. Insam-
lat material transporteras sedan vidare för återanvändning, materialåtervinning, 
energiåtervinning genom förbränning eller för deponering. Återvinningscentraler 
i Umeå kommun finns på Gimonäs industriområde, i Holmsund, Hörnefors, Sävar, 
Tavelsjö och Botsmark. Centralernas öppettider finns på baksidan.

Sortera innan du kommer!
Ofta är det många besökare och det blir 
lätt lite stressigt för såväl kunder som 
personal. 

Har man då tänkt efter i förväg så går 
det väldigt smidigt att placera grov-, 
trädgårds- och farligt avfall på rätt ställe.

Här kan du återvinna:
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Miljöstation, MS
Här kan du lämna farligt avfall. Miljöstationer finns i anslutning till ett antal 
bensinstationer, de är låsta av säkerhetsskäl och nyckeln finns i kassan.

I Umeå kommun finns miljöstationer vid OKQ8 på Carlslid, Backen, Haga, Ersboda 
och vid Statoil på Teg samt på alla ÅVC.

Återvinningsstation, ÅVS
Det finns ca 75 återvinningsstationer runt om i kommunen. Här ska du lämna för- 
packningar av papper, metall, plast, färgat och ofärgat glas men även tid-
ningar. Det finns även en återvinningsstation på varje återvinningscentral.

Förpackningarna ska vara väl rengjorda och ihoptryckta. De som är sammansatta av 
flera material separeras eller sorteras efter det huvudsakliga materialslaget. I priset 
för varje förpackad vara ingår en avgift som bekostar insamling och återvinning av 
förpackningen. Umevas batteriholkar finns vid ÅVS.

För återvinningsstationerna ansvarar Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) 
se även sidan 8.
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Guide för sortering
Sid 5 Farligt avfall
 Farligt avfall från hushåll lämnas till en återvinningscentral eller miljö- 

station och det ska märkas med förpackningarnas innehåll. Olika kemika-
lier ska inte blandas. 

 Elavfall och batterier räknas som farligt avfall och ingår i ett producent-
ansvar som ombesörjer logistik- och ekonomimöjligheterna till återvinning 
för dessa produkter. Elavfall ska lämnas in till återvinningscentral för att 
sedan gå till återvinningsindustrin.

 Batterier och apparater med inbyggda batterier lämnas till Återvinnings-
cental. Småbatterier kan även lämnas i en batteriholk.  
Alla batterier ska samlas in! 

Sid 6-7 Grov- och trädgårdsavfall
 Grov- och trädgårdsavfall från hushåll lämnas till en återvinningscentral 

(ÅVC). Fastighetsägare kan beställa hämtning av grovavfall.

Sid 8 Förpackningar, tidningar
 Förpackningar av papper, metall, plast, färgat och ofärgat glas men 

även  tidningar lämnas till en återvinningsstation. Det finns ca 75 åter-
vinningsstationer i Umeå kommun och de är placerade vid butiker och i 
bostadsområden. 

Sid 9 Nyttan med sortering
 2008 sorterade vi 57 % av vårt avfall mot 27 % 1998. 

Sid 10 Avfallsordlista
 Läs hur du ska sortera ditt avfall.

Övrigt Hushållsavfall och matavfall
 Hushållsavfallet ska förpackas och läggas i fastighetens avfallsbehållare. 

Det brännbara går till förbränning i Dåva kraftvärmeverk och bidrar till 
produktion av fjärrvärme. Utsorterat matavfall återvinns genom rötning 
och blir biogas.



5

Farligt avfall
Det viktigaste målet med vårt arbete är att förhindra att 
det farliga avfallet kastas i den vanliga soppåsen eller 
spolas ner i avloppet. 

Farligt avfall innehåller ämnen som är skadliga för hälsan och 
miljön. Gemensamt för dessa ämnen är att de bryts ner lång-
samt eller inte alls. Detta innebär att de giftiga ämnen som en 
gång spridits i miljön kommer att finnas kvar under lång tid.

El- och elektronikavfall från hushåll
Sedan den 1 juli 2001 är det lag på att allt el- och elektronikav-
fall ska tas om hand, skilt från övrigt avfall. Mycket av elavfallet 
innehåller miljöskadliga ämnen och ska därför behandlas och 
återvinnas på ett miljöriktigt sätt. 

TIPS! Lättast känner man igen el- och elektronikavfall på 
att det varit el- eller batteridrivet.

Exempel på farligt avfall
Inlämnade kemikalier ska vara märkta med innehåll och vara 
väl förpackade.

Spillolja
Oljefilter
Glykol 

Lysrör
Lågenergi-
lampor
Armaturer

Småbatterier
Bilbatterier
Klockor
Mobiltelefoner

Nagellack
Lacknafta
Aceton
Färgrester 
Sprayburkar 
Aerosoler

Radio
TV
Video

Datorer
Skrivare
Bildskärmar

Limrester
Avfettningsmedel
Syror och baser
Bekämpningsmedel
Framkallningsvätska

Tvättmaskiner
Diskmaskiner
Spisar
Mikrovågsugnar
Kylskåp
Frysboxar, -skåp
Hushållsmaskiner

Det är mycket viktigt att du lämnar in ditt farliga avfall!
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På ÅVC kan du lämna:
Användbara saker 
Möbler, husgeråd, leksaker, m m som inte är 
alltför trasigt.  

Brännbart avfall 
Skumgummimadrasser, frigolit, möbeldynor, 
möbler och liknande  
som ej ryms i ett  
vanligt sopkärl.

Träavfall 
Trämöbler, trärester samt delar av träinredn-
ing som uppkommer vid mindre reparation i 
villa, fritidshus eller lägenhet.

Järn och metallskrot  
samt kabelskrot 
Cyklar, metallbitar, kastruller, järnskrot.  
OBS! På t ex gräsklippare måste olja och 
bensin tömmas före inlämning! 

Ej återvinningsbart avfall 
Avfall som inte kan återanvändas eller 
återvinnas genom förbränning eller kom-
postering. Exempel: Porslin, kakel, klinker, 
fönsterglas, gips, aska (ska vara kall och 
välpaketerad), isolering i säckar.  

Wellpapp 
Emballage och stora kartonger.

Latrinkärl 
Kan köpas och lämnas på ÅVC.  
OBS: Plastsäckar får inte läggas i kärlet.

Farligt avfall 
Spillolja/diesel max 20 liter per år, färgrester, 
lösningsmedel, lysrör, bilbatterier, osv.  
Läs mer om farligt avfall på sidan 5.

Vad händer sedan?
Saker som kan återanvändas tas 
omhand av Returmarknad som reparerar 
och säljer vidare.

Brännbart grovavfall skickas till för-
bränning i avfallspanna 

Brännbart träavfall skickas till för- 
bränning i en biobränsleeldad panna. 

De olika metallerna  
skickas till metall- 
industrin för åter- 
vinning till nya produkter.

Produkterna deponeras,  
då man inte funnit någon metod för 
återvinning av materialet.

Återvinns vid  
linertillverkning hos t ex SCA i Obbola.

Biologisk behandling i avlopps- 
reningsverk.

Spillolja återvinns, vissa kemikalier för-
bränns i godkända anläggningar, en del 
återvinns och vissa ämnen slutförvaras 
(eftersom man inte får använda dem 
längre).
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* Max tre personbilssläpvagnslass per år.

Vad händer sedan?

Elkretsen ansvarar för transport till 
olika  upparbetningsanläggningar för 
sortering och förbehandling innan 
återvinning. I de flesta elapparater 
finns någon typ av farlig komponent 
men också metaller som kan återvin-
nas, såsom guld och koppar.

Riset flisas till bio- 
bränsle och löven  
komposteras.

På ÅVC kan du lämna:

Elektriska och  
elektroniska produkter 
Dammsugare, TV, dator, 
lysrör, fax, spis, tvättmaskin, 
kylskåp, lampor, osv.

Mindre mängd* trädgårdsavfall 
Avfall som samlats in på villa- eller 
fritidshustomt, t ex gräsklipp, kvistar 
och löv. 

Vad gör jag då?

Stoppa det i den gröna kärlet för 
hushållsavfall. Matavfall i det bruna
kärlet.

Lämna till däckåterförsäljare.

Då företag inte betalar några 
fasta avgifter hänvisas de till privata 
företag inom avfallsbranschen.

Vid större ombyggnationer och re- 
noveringar i fastigheter hänvisar vi 
till aktörerna Allmiljö, eller Ragn-
Sells kretsloppsanläggning.

Lämnas på Dåva deponi mot avgift.

Lämnas till återförsäljare.

Du kan INTE lämna:

Mat- och hushållsavfall 
Blöjor, trasiga kläder, matrester, smutsiga 
förpackningar, hundbajs, kattsand, m m. 

Bildäck

Verksamhetsavfall  
och industriavfall 
Återvinningscentralerna är till för hushål-
len, pengar till anläggningarna tas ut via 
renhållningsavgiften. 

Större mängder byggavfall 
Vi tar endast emot en mindre mängd* 
bygg- och rivningsavfall t ex vid mindre 
reparation inomhus. 

Asbest, över 5 kg

Brandsläckare, gastuber 
och kolsyrepatroner
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Plastförpackningar 
Burkar, dunkar, flaskor, små 
hinkar, påsar, plastfolie, m m.

Pappersförpackningar 
Pastapaket, cornflakes- 
paket, mjölk- och juiceför-
packningar, kartong osv.

Tidningar/Returpapper
Dags- och veckotidning, 
magasin, reklamblad, kata-
loger, skriv- och ritpapper.

Metallförpackningar
Konservburkar, sprayburkar, 
tuber, kapsyler, värmeljus- 
hållare, aluminiumfolie, m m.

Ofärgat glas
Flaskor och burkar. Vid 
minsta ton av grönt, brunt 
eller blått räknas glaset som 
färgat.

Färgat glas
Flaskor och burkar, t ex 
vin- och spritflaskor från 
Systembolaget. 

Varje gång du lämnar en förpackning eller en tidning till återvinning sker något stort. Den 
tömda schampoflaskan blir en praktisk diskborste. Det tillplattade tvättmedelspaketet blir till 
en snygg skokartong. Den lästa tidningen blir en ny tidning. Den gamla kapsylen förvandlas 
till en mutter. Den tomma saftflaskan får nytt liv som en ny glasflaska. 

Totalt finns det ca 75 återvinningsstationer (ÅVS) runt om i kommunen. Har du synpunkter på 
städning och tömning av ÅVS eller frågor om insamlingen av förpackningar och tidningar kan 
du ringa FTI:s kundtjänst: 0200-88 03 11 eller läs mer på www.ftiab.se

Återvinningsstation
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Nyttan med sortering
Ungefär två tredjedelar av alla svenskar källsorterar och de allra flesta gör det för 
miljöns skull. På så sätt hjälper man till att spara stora mängder energi och ser 
också till att naturens material stannar i kretsloppet. Tack vare dig gör miljön en 
stor vinst och därmed vinner även du något – varje gång du återvinner!

Återvinningsindustrin tar hand om allt material som samlas in och efterfrågan ökar 
ständigt. Återvunna råvaror är nämligen mycket viktiga för många tillverknings-
industrier!

Insamlat Farligt avfall i ton (exklusive bilbatterier, elavfall och kylmöbler)

Andel sorterat avfall i procent av det totala avfallet från hushåll

Mängd avfall i Umeå kommun 2001 - 2008
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Förkortningar

ÅVS =  Återvinningsstation  ÅVC =  Återvinningscentral
   MS  =  Miljöstation 

Förpackning/Material/Produkt Sorteras bland 

Avfallsordlista

A
Aceton .......................................................................... Farligt avfall ÅVC/MS

Aluminiumbelagd plast, t ex kaffepåse .......................... Plastförpackning ÅVS

Aluminiumfolie/form ..................................................... Metallförpackning ÅVS

Ammoniak .................................................................... Farligt avfall ÅVC/MS

Aska, kall och välpacketerad ......................................... ÅVC ej återvinning

B
Bakform, aluminiumfolie ............................................... Metallförpackning ÅVS

Bakform, papper ........................................................... Pappersförpackningar ÅVS 

Bakplåtspapper ............................................................. Hushållsavfall

Batteri, småbatterier ..................................................... Batteriholk ÅVC/MS eller Återförsäljare

Batteri, uppladdningsbart .............................................. Batteriholk ÅVC/MS eller Återförsäljare

Bekämpningsmedel ....................................................... Farligt avfall ÅVC/MS

Bensin, i eget emballage ............................................... Farligt avfall ÅVC/MS

Bestick, plast ................................................................. Hushållsavfall

Bestick, rostfria ............................................................. Metall ÅVC

Bilbatteri ....................................................................... Farligt avfall ÅVC/MS

Bil, bildelar .................................................................... Auktoriserad bilskrot

Bilvårdsprodukt, t ex avfettning, vax .............................. Farligt avfall ÅVC/MS

Blomkruka, plast, innerkruka ......................................... Plastförpackning ÅVS

Blomkruka, plast, ytterkruka ......................................... Hushållsavfall

Blomkruka, lera eller porslin .......................................... ÅVC ej återvinning 

Blöja/binda .................................................................... Hushållsavfall

Bok, med pärm ............................................................. Secondhand, loppis eller hushållsavfall

Bok, pocket .................................................................. Tidning ÅVS

Broschyr ........................................................................ Tidning ÅVS

Brandvarnare ................................................................ Elavfall ÅVC/MS

Burk, aluminium, pant .................................................. Butik för returpant

Burk, aluminium, ej pant ............................................... Metallförpackning ÅVS

Burk, glas, färgad .......................................................... Färgat glasförpackning  ÅVS

Burk, glas, ofärgad ........................................................ Ofärgat glasförpackning  ÅVS

Burk, metall .................................................................. Metallförpackning ÅVS

Burk, plastförpackning, t ex yoghurt ............................. Plastförpackning ÅVS
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Byggavfall, små mängder, se sidan 7 ............................. ÅVC

Byggavfall, stora mänger ............................................... Allmiljö eller Ragn-Sells

C
Cd-fodral ...................................................................... Hushållsavfall

Cd-skiva ........................................................................ Hushållsavfall

Chipspåse, papper ........................................................ Pappersförpackning ÅVS 

Chipspåse, plast ............................................................ Hushållsavfall

Cigarettpaket, utan plasthölje och folie ......................... Pappersförpackning ÅVS 

Cigarettändare (fylld) .................................................... Farligt avfall ÅVC/MS 

Cigarettändare (tom)..................................................... Hushållsavfall

Cykel ............................................................................ Secondhand, loppis eller ÅVC metall

Cykeldäck ..................................................................... Brännbart ÅVC

Cytostatika ................................................................... Apoteket

D
Dammsugarpåse ........................................................... Hushållsavfall

Datadiskett ................................................................... Hushållsavfall

Dator ............................................................................ Elavfall ÅVC

Diesel, i eget emballage ................................................ Farligt avfall ÅVC/MS

Dricksglas, kristallglas .................................................... ÅVC ej återvinning eller Hushållsavfall

Duk, pappers-, etc ........................................................ Hushållsavfall

Dunk, plast, kork avskruvad .......................................... Plastförpackning ÅVS

Däck från bil, utan fälg ................................................. Återförsäljare

Däck från bil, med fälg .................................................. Återförsäljare mot avgift

E
Elektrisk apparat, t ex elvisp, brödrost ........................... Elavfall ÅVC 

Elsladd .......................................................................... Elavfall ÅVC

Engångsgrill, kall och välpacketerad .............................. Hushållsavfall

Engångsservis, papper, rengjord .................................... Pappersförpackning ÅVS 

Engångsservis, plast, rengjord ....................................... Plastförpackning ÅVS

Eter ............................................................................... Farligt avfall ÅVC/MS

Etikett, självhäftande post-it mm ................................... Hushållsavfall

F
Febertermometer, kvicksilver ......................................... Farligt avfall ÅVC/MS

Flaska, dryckesförpackning av PET ................................. Butik för returpant

Flaska, färgat glas, ej retur ............................................ Färgat glasförpackning  ÅVS

Flaska, ofärgat glas, ej retur .......................................... Ofärgat glasförpackning  ÅVS

Flaska, glas, retur .......................................................... Butik för returpant

Flaska, plast .................................................................. Plastförpackning ÅVS

Fläckborttagningsmedel ................................................ Farligt avfall ÅVC/MS

Folie, aluminium ........................................................... Metallförpackning ÅVS

Folie, plast .................................................................... Plastförpackning ÅVS
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Fotogen, i eget emballage ............................................. Farligt avfall ÅVC/MS

Fotokemikalie ............................................................... Farligt avfall ÅVC/MS

Fotografier, OH-bilder ................................................... Hushållsavfall

Frigolit, (tråg) livsmedelsförpackning ............................. Plastförpackning ÅVS

Frigolit, stora förpackningar .......................................... Plastförpackning ÅVS 

Färgburk, med färgrester .............................................. Farligt avfall ÅVC/MS

Färgburk, metall, tom ................................................... Metallförpackning ÅVS

Färgburk, plast, tom ...................................................... Hushållsavfall eller ÅVC brännbart

Fönsterglas ................................................................... ÅVC ej återvinning

Förskärare, väl paketerat ............................................... Metall ÅVC eller hushållsavfall

G
Gifter ............................................................................ Farligt avfall ÅVC/MS

Glimtändare .................................................................. Elavfall ÅVC

Glykol, i eget emballage ................................................ Farligt avfall ÅVC/MS

Glödlampa .................................................................... Elavfall ÅVC/MS

Golvrengöringsmedel .................................................... Farligt avfall ÅVC/MS

Gräsklippare, tömd på olja ............................................ Metall ÅVC

H
Halogenlampor ............................................................. Elavfall ÅVC/MS

Hink, plast, för livsmedel ............................................... Plastförpackning ÅVS

Hushållsmaskiner, el ...................................................... Elavfall ÅVC

J
Juiceförpackning ........................................................... Pappersförpackning ÅVS 

Julgran .......................................................................... ÅVC

Järnskrot ....................................................................... Metall ÅVC

K
Kamera ......................................................................... Elavfall ÅVC

Kanyl ............................................................................ Apotek i säkerhetsförpackning*

Kapsyl, metall ............................................................... Metallförpackning ÅVS

Kapsyl, plast .................................................................. Plastförpackning ÅVS

Kartong, t ex makaroner, ris, flingor .............................. Pappersförpackning ÅVS 

Kassettband inklusive plastfodral ................................... Hushållsavfall

Kastrull, stekpanna o dyl ................................................ Secondhand, loppis  eller ÅVC metall

Katalog ......................................................................... Tidning ÅVS

Kattsand, väl paketerad ................................................ Hushållsavfall

Kaviartub med korken kvar ........................................... Metallförpackning ÅVS

Keramik, t ex mugg, kruka ............................................ ÅVC ej återvinning eller Hushållsavfall

Klocka, elektrisk ............................................................ Elavfall ÅVC

Kläder ........................................................................... Secondhand, loppis  eller ÅVC brännbart

Kniv (förskärare, Morakniv), väl paketerad ..................... Metall ÅVC eller hushållsavfall

Konservburk ................................................................. Metallförpackning ÅVS

Kontorspapper .............................................................. Tidning ÅVS

* finns att hämta på Apoteket
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Kuvert ........................................................................... Hushållsavfall

Kuvert, vadderat ........................................................... Pappersförpackning ÅVS 

L
Leksak, el- eller batteridriven ......................................... Elavfall ÅVC/MS

Leksak, metall ............................................................... Metall ÅVC

Leksak, plast ................................................................. Hushållsavfall eller ÅVC, brännbart

Limburk med limrester .................................................. Farligt avfall ÅVC/MS

Limburk, metall, tom och spackelren ............................. Metallförpackning ÅVS

Limburk, plast, tom och spackelren ............................... Plastförpackning ÅVS

Lock, metall, från förpackning ....................................... Metallförpackning ÅVS

Lock, plast, från förpackning ......................................... Plastförpackning ÅVS

Luftvärmepump ............................................................ Elavfall ÅVC

Lysrör, lysrörslampa ....................................................... Elavfall ÅVC/MS

Lågenergilampa ............................................................ Elavfall ÅVC/MS

Läkemedel .................................................................... Apotek

Lösningsmedel .............................................................. Farligt avfall ÅVC/MS

M
Matolja, flytande margarin, frityrolja ............................. Hushållsavfall, väl paketerad 

Medicin ........................................................................ Apotek

Metallburk .................................................................... Metallförpackning ÅVS

Metallprodukt, ej förpackning ....................................... Metall ÅVC

Metallrör, t ex vitaminer, medicin, utan lock ................... Metallförpackning ÅVS 

Metalltub, t ex senap .................................................... Metallförpackning ÅVS 

Mikroform, plast ........................................................... Plastförpackning ÅVS

Mjölkkartong ................................................................ Pappersförpackning ÅVS 

Mugg, keramik ............................................................. ÅVC ej återvinning eller Hushållsavfall

Mugg, papp, engångsförpackning ................................ Pappersförpackning ÅVS 

Mugg, plast, engångsförpackning ................................. Plastförpackning ÅVS

Mugg, porslin ............................................................... ÅVC ej återvinning eller Hushållsavfall

Möbler .......................................................................... Secondhand, loppis eller ÅVC

N
Nagellack och Remover ................................................. Farligt avfall ÅVC/MS

Neonrör ........................................................................ Elavfall ÅVC/MS

O
Ogräsmedel .................................................................. Farligt avfall ÅVC/MS

Olja, t ex smörjmedel, spillolja  ...................................... Farligt avfall ÅVC/MS

Omslagspapper ............................................................. Pappersförpackning ÅVS 

P
Papperspåse, t ex mjöl, socker ....................................... Pappersförpackning ÅVS 

Parfym  ......................................................................... Farligt avfall ÅVC/MS

PET-flaska, märkt PANT.................................................. Butik för returpant

Plast, runt t ex korv, ost, kött ........................................ Plastförpackning ÅVS



14

Plastburk, t ex yoghurt .................................................. Plastförpackning ÅVS

Plastfolie ....................................................................... Plastförpackning ÅVS

Plasthink, förpackning ................................................... Plastförpackning ÅVS

Plasthink, ej förpackning ............................................... Hushållsavfall eller ÅVC, brännbart

Plastlock från förpackning ............................................. Plastförpackning ÅVS

Plastprodukt, ej förpackning ......................................... Hushållsavfall eller ÅVC, brännbart

Plastpåse ....................................................................... Plastförpackning ÅVS

Plaströr, t ex vitaminer, medicin utan lock ...................... Plastförpackning ÅVS

Plåtburk, lock ................................................................ Metallförpackning ÅVS

Plåtprodukt, ej förpackning ........................................... Metall ÅVC eller hushållsavfall

Porslin ........................................................................... ÅVC ej återvinning

Post-it lapp och liknande med klister på ........................ Hushållsavfall

Presentpapper ............................................................... Pappersförpackning ÅVS 

Proppar, el .................................................................... ÅVC ej återvinning

Pärm ............................................................................. Hushållsavfall

R
Rakblad ........................................................................ Hushållsavfall, väl packeterat

Radioapparat, stereo ..................................................... Elavfall ÅVC

Reklambroschyr ............................................................ Tidning ÅVS

Rengöringsmedel .......................................................... Farligt avfall ÅVC/MS

Råttgift ......................................................................... Farligt avfall ÅVC/MS

S
Sax, väl paketerad ......................................................... Metall ÅVC eller hushållsavfall

Servett, papper ............................................................. Hushållsavfall

Silkespapper ................................................................. Pappersförpackning ÅVS

SIM-kort ....................................................................... Hushållsavfall

Skor .............................................................................. Hushållsavfall, secondhand eller loppis 

Skumgummi, t ex sulor ................................................. Hushållsavfall

Skumgummi, t ex madrasser ......................................... Brännbart ÅVC

Slang, plast el. gummi, t ex trädgårdsslang ..................... Brännbart  ÅVC eller hushållsavfall

Smörask, pappersdel ..................................................... Pappersförpackning ÅVS 

Smörask, plast, rengjord................................................ Plastförpackning ÅVS

Snusdosa, papper ......................................................... Pappersförpackning ÅVS 

Snusdosa, plast ............................................................. Plastförpackning ÅVS

Snöre ............................................................................ Hushållsavfall

Solarierör ...................................................................... Elavfall ÅVC

Spegelglas .................................................................... Secondhand, loppis eller ÅVC, ej återvinning

Sprayburk, ej tömd  ...................................................... Farligt avfall ÅVC/MS

Sprayburk, metall, tömd ................................................ Metallförpackning ÅVS

Sprayburk, plast, tömd .................................................. Plastförpackning ÅVS

Sprutor ......................................................................... Apotek i säkerhetsförpackning *

Stearinljus ..................................................................... Hushållsavfall

Stekpanna .................................................................... Metall ÅVC 

* finns att hämta på Apoteket
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Stubbar ......................................................................... Löv och ris ÅVC

Stålband kring olika förpackningar ................................ Metallförpackning ÅVS

Stålull ........................................................................... Hushållsavfall

Sugrör, plast ................................................................. Hushållsavfall

T
Tallrik, plast ................................................................... Hushållsavfall

Tallrik, porslin ................................................................ ÅVC ej återvinning eller Hushållsavfall

Tejp ............................................................................... Hushållsavfall

Telefonkatalog .............................................................. Tidning ÅVS

Termometer, batteri....................................................... Elavfall ÅVS

Termometer, kvicksilver ................................................. Farligt avfall ÅVC/MS

Tidning (vecko-, dags-, månads-) .................................. Tidning ÅVS

Toalettstol/handfat ........................................................ ÅVC ej återvinning 

Toalett-/hushållspappersrulle  ........................................ Pappersförpackning ÅVS

Toner- och bläckpatron ................................................. Elavfall ÅVC

Tops .............................................................................. Hushållsavfall

Tub, plast, rengjord ....................................................... Plastförpackning ÅVS

TV-apparat, video .......................................................... Elavfall ÅVC

Trädgårdsavfall, små mängder ....................................... Löv och ris ÅVC

U
Uppladdningsbar apparat .............................................. Elavfall ÅVC

V
Videokassett ................................................................. Hushållsavfall

Vitvara, t ex kyl, frys, spis .............................................. Elavfall ÅVC

Vykort ........................................................................... Tidning ÅVS 

Värmeljushållare, metall ................................................ Metallförpackning ÅVS

W
Wellpapp, små mängder  .............................................. Pappersförpackning ÅVS 

Wellpapp, stora mängder .............................................. Wellpapp ÅVC

Ä
Äggkartonger ............................................................... Pappersförpackning ÅVS 

Ättiksyra ....................................................................... Farligt avfall ÅVC/MS

Ö
Öl- och läsktråg ............................................................ Pappersförpackning ÅVS 



KONTAKTA OSS
Automatisk telefoninformation: 090-16 15 01

UMEVA Kundtjänst: 090-16 19 00, umeva@umea.se
www.umeva.se
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Återvinningscentralerna har öppet: 
(gäller fr o m 1 januari 2009)

Gimonäs Måndag 07.00-20.00 
 Tisdag 10.00-20.00 
 Onsdag 10.00-20.00 
 Torsdag 07.00-20.00 
 Fredag 10.00-16.00 
 Lördag 10.00-14.00
Maj, jun & aug, sep  Lördag 10.00-16.00

Holmsund Tisdag 14.00-19.00 
 Lördag 09.00-12.00
Maj - sept Torsdag 14.00-19.00 
 

Hörnefors Onsdag 15.00-19.00 
 Lördag, jämn vecka 09.00-12.00
Maj - sept Lördag, udda vecka 09.00-12.00

Sävar Onsdag 15.00-19.00 
 Lördag, udda vecka 09.00-12.00
Maj - sept Lördag, jämn vecka 09.00-12.00 

Tavelsjö Onsdag 16.00-20.00 
 Lördag, udda vecka 09.00-12.00 

Botsmark Onsdag 16.00-20.00 
 Lördag, jämn vecka 09.00-12.00

Helgaftnar och storhelger är samtliga centraler stängda!

Miljöstationer finns vid OKQ8 på Carlslid, Backen, Haga, 
Ersboda och vid Statoil på Teg.


