
Wellpapp

Vid frågor, ring: 018-18 65 50
www.returpappercentralen.se

          Ja tack
Wellkartong
Wellådor
Mellanläggsskivor av well

Metallklämmor och tejp i  
måttliga mängder kan medfölja.

neJ tack
Oljebemängd well
Brunt omslagspapper
Mellanläggspapper
Kartong
Krymp & sträckfilm
Kontorspapper
Vaxat papper
Plastat papper

Wellpapp utmärks av det vågiga mellanskiktet, sk fluting.

✔ ✘



Vid frågor, ring: 018-18 65 50
www.returpappercentralen.se

kontorspapper
          Ja tack
Datalistor
Kopieringspapper
Kassakvitton
Faxpapper
Kataloger
Reklam
Dags/veckopress
Arkivhandlingar
Omslagspapper
Telefonkataloger

neJ tack
Wellpapp/kartong
Hårda pärmar
Plastmappar
Pappersmuggar
Brunt omslagspapper
Självkopierande papper
Vaxat papper
Plastat papper
Mellanläggspapper
Papperspåsar
Plastade kataloger/reklam

 

✔ ✘



Vid frågor, ring: 018-18 65 50
www.returpappercentralen.se

sekretesspapper
          Ja tack
Datalistor
Kopieringspapper
Kassakvitton
Faxpapper
Arkivhandlingar

neJ tack
Wellpapp/kartong
Hårda pärmar
Plastmappar
Pappersmuggar
Brunt omslagspapper
Självkopierande papper
Vaxat papper
Plastat papper
Mellanläggspapper
Papperspåsar
Plastade kataloger/reklam

 

✔ ✘



Vid frågor, ring: 018-18 65 50
www.returpappercentralen.se

emballageplast
          Ja tack
Transparent mjukplast
(emballage)
Transportfilm
Krympfilm
Sträckfilm
Bubbelfilm
Plastpåsar transparenta
Plastsäckar transparenta

Säckarna skall hållas rena och torra.

neJ tack
Plastband
Plastmuggar
Frigolit
Hård plast
Prislappshållare i plast
Plastmöbler o dyl
Plastdunkar
Plastflaskor

(krymp/sträckfilm)

✔ ✘



Vid frågor, ring: 018-18 65 50
www.returpappercentralen.se

elektronikskrot
          Ja tack
Bildskärmar
Hårddiskar
Skrivare
Elektriska köksmaskiner
TV- och videoapparater
Miniräknare
Datorer
Belysning

neJ tack
Lysrör
Glödlampor
Lågenergilampor
Knappcellsbatteri
Well
Emballageplast
Metallskrot
Vitvaror

Farligt aVFall

✔ ✘



Vid frågor, ring: 018-18 65 50
www.returpappercentralen.se

osorterat aVFall
          Ja tack
Trä obehandlat
Betong
Tegel
Glasull
Stenull
Glas
Porslin
Gips
Möbler med spiralfjädrar

neJ tack
Metallmöbler/hurtsar
Asbest
Färgburkar
Metaller metallinredning
Växter
Farligt avfall

 

✔ ✘



Vid frågor, ring: 018-18 65 50
www.returpappercentralen.se

träaVFall
          Ja tack
Trämöbler
Träemballage (enbart trä)
Engångspallar
Trasiga pallkragar
Trasiga pallskivor
Omålat träavfall
Övrigt rent träavfall

neJ tack
Tryckimpregnerat trä
Målat träavfall
Möbler av flera materialslag
Spegel med träram

 

✔ ✘



Vid frågor, ring: 018-18 65 50
www.returpappercentralen.se

oFärgat industriglas
          Ja tack
Rent ofärgat industriglas 
avsett som förpackning 

neJ tack
Laminerat glas
Glasskivor
Glasförpackningar som  
innehåller farliga ämnen
Dricksglas 

 

✔ ✘



Vid frågor, ring: 018-18 65 50
www.returpappercentralen.se

Färgat industriglas
          Ja tack
Rent färgat industriglas-
avsett som förpackning 

neJ tack
Laminerat glas
Glasskivor
Glasförpackningar som  
innehåller farliga ämnen
Dricksglas 

 

✔ ✘



Vid frågor, ring: 018-18 65 50
www.returpappercentralen.se

brännbart aVFall
          Ja tack
Frigolit
Plastband, färgad plast
Hård plast, plastmöbler
Textilier
Arbetshandskar
Städsopor
Nedsmutsad well/plast
Pappershanddukar
Vaxat/plastat papper

neJ tack
Pallemballage
Kemikalierester
Färgburkar med innehåll
Metaller
Glasull och stenull
Betong, tegel etc.
Gipsskivor
Elektronik
Lysrör
Glödlampor

 

✔ ✘



Vid frågor, ring: 018-18 65 50
www.returpappercentralen.se

industriplast hård
          Ja tack
Ren hårdplastförpackning
Rent produktionsspill  
i hårdplast
Ren hårdplast

neJ tack
Mjuk emballageplast
Hårdplastförpackning som 
innehåller farliga ämnen

 

✔ ✘



Vid frågor, ring: 018-18 65 50
www.returpappercentralen.se

lJuskällor
          Ja tack
Energisparlampor
Lågenergilampor
Glödlampor

Hantera energisparlamporna  
varsamt så att inte kvicksilvret 
kommer ut och skärskador  
undviks.

neJ tack
Lysrör

 

✔ ✘

Farligt aVFall



Vid frågor, ring: 018-18 65 50
www.returpappercentralen.se

aerosoler
          Ja tack
Sprayburkar med färg
Sprayburkar med smörjmedel

Sprayburkar är att betrakta som 
farligt gods och ska transporteras i 
godkända emballage.

neJ tack
Sprayburkar med  
bekämpningsmedel
Färgburkar

Farligt aVFall

✔ ✘



Vid frågor, ring: 018-18 65 50
www.returpappercentralen.se

lysrör
          Ja tack
Lysrör

Hantera lysrören varsamt så  
att skärskador undviks och 
kvicksilver ej sprids

neJ tack
Glödlampor
Lågenergilampor 
Trasiga glödlampor

 

✔ ✘

Farligt aVFall



Vid frågor, ring: 018-18 65 50
www.returpappercentralen.se

blandade kemikalier
          Ja tack
Hushållskemikalier i orginal-
förpackning, hel och tät
Kemikalier i täta  
förpackningar/emballage

Kemikalierna är att betrakta som 
farligt gods och ska transporteras i 
godkända emballage.

neJ tack
Läckande förpackningar
Osäkert innehåll i  
förpackningen, kontakta  
Returpappercentralen

Farligt aVFall

✔ ✘



Vid frågor, ring: 018-18 65 50
www.returpappercentralen.se

spillolJa, eJ pcb
          Ja tack
Spillolja
Smörjolja
Hydraulolja

Förbrukad olja är att betrakta som 
farligt gods och ska transporteras i 
godkända emballage.

neJ tack
Lösningsmedel
Färgrester
Emulsion

Farligt aVFall

✔ ✘



Vid frågor, ring: 018-18 65 50
www.returpappercentralen.se

absorbenter
          Ja tack
Trasor med oljerest
Absorber med olja

Oljebefängda absorbenter är  
att betrakta som farligt gods  
och ska transporteras i godkända 
emballage.

neJ tack
Trasor med lösningsmedel

Farligt aVFall

✔ ✘



Vid frågor, ring: 018-18 65 50
www.returpappercentralen.se

olJeFilter
          Ja tack
Oljefilter med oljerest

Förbrukade oljefilter är att betrakta 
som farligt gods och ska transpor-
teras i godkända emballage.

neJ tack
Spillolja
Sprayburkar
Absorbenter med olja

Farligt aVFall

✔ ✘



Vid frågor, ring: 018-18 65 50
www.returpappercentralen.se

småbatterier
          Ja tack
Brunstensbatterier
Knappcellsbatterier
Uppladdningsbara batterier

Brunstensbatteri  
(typ ficklampsbatteri)

Knappcellsbatterier  
(typ armbandsur)
Kan innehålla kvicksilver

Uppladdningsbara batterier  
(typ mobiltelefon, borrmaskin etc.)

neJ tack
Sprayburkar
Riskavfall vassa föremål
Färgburkar

Farligt aVFall

✔ ✘



Vid frågor, ring: 018-18 65 50
www.returpappercentralen.se

FärgaVFall
          Ja tack
Färgavfall/färgburkar
Lösningsmedel

Färgavfall och färgrester i burk är 
att betrakta som farligt gods och 
ska transporteras i godkända  
emballage. 

neJ tack
Sprayburkar
Penseltorra färgburkar

Farligt aVFall

✔ ✘



Vid frågor, ring: 018-18 65 50
www.returpappercentralen.se

blandskrot
          Ja tack
Diverse järnskrot
Komplext skrot*
Tomma och urskrapade 
(penseltorra) färgburkar
Emballageplåt
Stålband
Metallförpackningar

*Komplext skrot är järnskrot 
blandat med andra material  
t ex trä, plast etc. minimum  
50 vikt % järn.

neJ tack
Farligt avfall
Brännbart avfall
El-avfall
Deponirest

 

✔ ✘



Vid frågor, ring: 018-18 65 50
www.returpappercentralen.se

aluminium
          Ja tack
Utsorterad ren aluminium

neJ tack
Elektronikavfall
Andra metaller

 

✔ ✘



Vid frågor, ring: 018-18 65 50
www.returpappercentralen.se

rostFritt
          Ja tack
Utsorterat rostfritt

neJ tack
Andra metaller

 

✔ ✘



Vid frågor, ring: 018-18 65 50
www.returpappercentralen.se

blandad kabel
          Ja tack
Utsorterad kabel,  
olika tjocklekar

neJ tack
Elektronikavfall

 

✔ ✘



Vid frågor, ring: 018-18 65 50
www.returpappercentralen.se

koppar
          Ja tack
Utsorterad koppar

neJ tack
Andra metaller

 

✔ ✘



Vid frågor, ring: 018-18 65 50
www.returpappercentralen.se

kopparFörtent
          Ja tack
Utsorterad kopparförtent

neJ tack
Andra metaller

 

✔ ✘



Vid frågor, ring: 018-18 65 50
www.returpappercentralen.se

kopparskenor
          Ja tack
Utsorterade kopparskenor

neJ tack
Andra metaller

 

✔ ✘



Vid frågor, ring: 018-18 65 50
www.returpappercentralen.se

mässing
          Ja tack
Utsorterad mässing

neJ tack
Andra metaller

 

✔ ✘



Vid frågor, ring: 018-18 65 50
www.returpappercentralen.se

plåtskrot
          Ja tack
Utsorterat plåtskrot

neJ tack
Andra metaller

 

✔ ✘


