
 

 

Sorteringsguide 
 

Du har beställt en Junkbag och/ eller en container från oss och är osäker på vad som kan och inte kan slängas 

tillsammans? Här hittar du en översikt över de vanligaste avfallsslagen: 

 

Avfallstyp  Kan innehålla: Kan ICKE innehålla: 

Blandat avfall  Sorterbart (Icke farligt) avfall såsom byggavfall 

och annat blandat avfall 

Alla former av farligt avfall, Vätskor, 

Hushållsavfall, biologiskt avfall 

Brännbart avfall Plast; trä; papp Alla former av farligt avfall; PVC-plast; icke 

brännbara material; hushållsavfall och 

biologiskt avfall 

Minerala Massor 

 

Betong utan armering; kakel; klinkers; 

lättbetong; leca-block; tegelpannor; marmor 

Alla former av farligt avfall; blåbetong; asfalt 

Schaktmassor 

  

Jord; sten grus; sand 

 

Alla former av farligt avfall, även kontaminerade 

schaktmassor; rötter; ris & grenar; kompost 

Tegel 

 

Tegelsten; tegelpannor; betongpannor 

 

Alla former av farligt avfall; glacerat tegel; mexi-

tegel etc. 

Trä A1 (rent), A2 (orent trä), 

A3 (målat och lackerat 

trä) 

A1: obehandlat virke; A2: spånskivor; plywood 

mm.; A3: behandlat virke/ trä, exvis bemålat 

eller lackerat; mindre mängd spik; skruv; beslag 

etc. 

Alla former av farligt avfall, även 

tryckimpregnerat trä; trä i förening med annat 

byggmaterial såsom gips, kakel & klinkers, 

isolering, metall etc. 

 A4 (tryckimpregnerat trä) Tryckimpregnerat trä Alla former av övrigt farligt avfall; kreosot-

behandlat trä (oftast i järnvägsslipers, 

telefonstolpar etc.) 

Ris och grenar Ris; grenar; buskar; stammar/ kubbar (max.    

25 cm i diameter inkl. bark) 

Alla former av farligt avfall; stammar/ kubbar 

över 25 cm i diameter; rötter; sten; jord; 

kompost (gräs, barr, löv) 

Kompost  Gräs; barr; löv; gröna växter; blast Alla former av farligt avfall; ris; grenar; buskar, 

stammar/ kubbar; rötter; sten; jord 

Järn/ metall/ fraggskrot Alla former av järn och metall; mindre mängd 

avvikande material, exvis grill med plasthjul och 

plasthandtag 

Alla former av farligt avfall även el-avfall; 

tryckbehållare (brandsläckare, gaspatroner 

etc.), aerosoler (”sprayflaskor” etc.) 

Rent gips  Rena torra gipsskivor; gipsmaterial, exvis 

gipsfigurer, -modeller 

Alla former av farligt avfall; gips i förening med 

annat byggmaterial såsom gips, kakel & 

klinkers, isolering, metall etc. 

Deponi  Isoleringsmaterial; keramik; porslin; spegel Alla former av farligt avfall 

 

 

 

Har du fortfarande frågor om avfallstyperna eller om hur de ska bortskaffas? Ring oss då på 010 330 20 99 

Mer information om våra avfallslösningar hittar du på www.junkbusters.se 

 

Junkbusters AB 

https://www.junkbusters.se/

