
Välkommen återvinning

Sorteringsguide för oss Pitebor

www.pireva.se

Så här gör du med hushållets övriga avfall
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Öppettider Bredviksbergets ÅVC:
Måndag apr-nov  kl 7.00-20.00
Måndag dec-mar  kl 7.00-15.45 
Tisdag-fredag      kl 7.00-15.45

Extra öppethållande vissa perioder, 
se hemsidan eller miljöalmanackan.

Vill du veta mer? 
Gå in på 
www.pireva.se 
eller kontakta oss:  
Kundservice, 0911-93101 
info@pireva.se

SORTERINGSGUIDE 
HUSHÅLL
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TV, radio, datorer, hushållsmaskiner, kyl, frys, produkter med 
inbyggda batterier, glödlampor, lysrör etc. 
Lämna på Bredviksbergets ÅVC eller till Pirevas mobila ÅVC.*
Boende i lägenhet kan lämna elektronik och lampor i särskilda behållare 
i soprummet om fastighetsägare tillhandahåller sådana. Kan också 
lämnas i butik när man köper liknande produkt (i större elbutiker får 
elavfall mindre än 25 cm lämnas obegränsat).

Småbatterier 
Lämna i särskild behållare (röd holk) på återvinningsstationen eller 
lämna i butik som säljer batterier. Boende i lägenhet kan lämna sina 
batterier i särskild behållare i soprummet om fastighetsägare tillhanda-
håller sådan. Batterier kan även lämnas på Bredviksbergets ÅVC eller 
till Pirevas mobila ÅVC.

Olja, färg, lösningsmedel, bekämpningsmedel och andra hushålls-
kemikalier etc. Märkt och i tät förpackning.
Lämna på Bredviksbergets ÅVC eller till Pirevas mobila ÅVC.*
Hämtning på miljöbilens insamlingsrunda vår och höst (lägenhetsboende 
ska placera farligt avfall enligt din fastighetsägares anvisningar).***

Avfall från hushållet som inte ryms i sopkärlet tex möbler, cykel 
eller spark. Inte bygg- eller trädgårdsavfall.
Lämna på Bredviksbergets ÅVC eller till Pirevas mobila ÅVC.*
Hämtning vid särskild insamlingsrunda vår och höst (lägenhetsboende 
placerar grovavfallet enligt fastighetsägarens anvisningar.).**
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g Metaller och mindre byggavfall
Saker av metall samt byggdelar från hushållets mindre reparationer. 
Lämna på Bredviksbergets ÅVC eller till Pirevas mobila ÅVC*

Gräs, mossa, grenar, löv etc. 
Trädgårdsavfall som inte komposteras på den egna fastigheten kan 
lämnas på Bredviksbergets ÅVC eller till Pirevas mobila ÅVC.* 
Ris och trädgårdsavfall ska inte blandas. 

Lä
ke

m
ed

el Läkemedel och kanyler 
Överblivna läkemedelsrester lämnas i genomskinlig påse till apoteket. 
Kanyler placeras i speciell behållare som hälsocentralen tillhandahåller. 
Lämna in full behållare på hälsocentralen.
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Tidningar och 
returpapper

Exempel:  
tidningar, 
reklamblad, 
broschyrer, 
skrivpapper, 
kataloger

Tidningar och 
returpapper 
återvinns och blir 
till nya pappers-
produkter. 

Pappers-
förpackningar

Kartong: 
wellpapp, mjölk-
paket, juicepaket, 
tvättmedelspaket, 
cornflakespaket, 
pizzakartonger, 
äggkartonger

Papperspåsar: 
mjölpåsar,  
godispåsar

Övrigt: omslags-
papper,  
pappersmuggar, 
papperstallrikar, 
toarullar

Pappersförpack-
ningar återvinns 
till nya förpack-
ningar eller bygg-
material.

Plast-
förpackningar

Plastdunkar, 
plastflaskor och 
plastburkar: 
schampo, saft, 
balsam, ketchup,
créme fraiche, 
keso

Övrigt: plast-
påsar, godis- och 
chipspåsar, plast-
folie, tandkräms-
tuber, plastsäckar, 
plastmuggar, 
plasttallrikar, 
förpackningsfr-
igolit

Plastförpackningar 
återvinns till bla 
lastpallar, plast-
påsar, blomkrukor 
och kläder.

Metall-
förpackningar

Exempel:  
konservburkar, 
lock, kaviar- och 
mjukosttuber, 
aluminiumfolie, 
kapsyler, tomma 
sprayburkar 

Metallförpack-
ningar återvinns 
och blir nya 
metallprodukter. 

Glas-
förpackningar

Exempel:  
glasflaskor och 
glasburkar 
(sorteras i färgat 
och ofärgat glas)

Glasförpackningar 
återvinns och blir 
nya glasprodukter 
eller isolerings-
material. 

Lämna tidningar, returpapper och förpackningar på återvinningsstationen. Du som bor i lägenhet lämnar 
detta i särskilda behållare för papper och förpackningar om fastighetsägaren har sådana.

Flingor

Mjölk

Återvinningsstation

jaskdfj  sdTest molupiet 
volupie nihitas quis dit et ipsam utem 
nonsent, simaio blam dolum eos 
volorese simi, eatis sollabores volupta 
tempell uptatur samus con pro is diti 
sit plitatiatur?
Et aspiendit hit fugia sanRepta volupti 
dolecestem con consequo est, incidel 
modipsapidi ipienduciis doloreius 
quasimolo beatia digeniet hilit re aute 
pa volo magnimilit as eossi omnihilla 
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* Pirevas mobila ÅVC besöker ett antal platser i kommunen vår och höst. Tider och platser hittar du på www.pireva.se samt i miljöalmanackan.
** Pireva hämtar vid särskild insamlingsrunda vår och höst hos dig som anmält att du har rest- eller grovavfall att hämta. Tider samt hur du beställer hämtning hittar du på pireva.se och i miljöalmanackan.
*** Pirevas miljöbil hämtar vid särskild insamlingsrunda vår och höst hos dig som anmält att du har farligt avfall att hämta. Tider samt hur du beställer hämtning hittar du på pireva.se och i miljöalmanackan.
Ovanstående tabeller är exempel, fler avfallsslag hittar du på www.pireva.se, sorteringsguide A-Ö.

Välkommen återvinning – En sorteringsguide för hushållen i Piteå

Matavfall

Lämna i kärl vid fastigheten

Matrester:  kött, fisk, skaldjur, 
fågel, potatis, pasta, ris, 
grönsaker, bröd, ost, kakor, 
ägg och potatisskal, frukt- och 
grönsaksrester, kaffe och tesump 
inkl. filter

Vått papper: hushållspapper, 
servetter (ofärgade)

Inomhusväxter: snittblommor, 
blad och stjälkar (ej blomjord)

Matavfall rötas och blir jord 
och biogas som ger fordonsgas 
och fjärrvärme.

Brännbart avfall

Lämna i kärl vid fastigheten

Hygien: blöjor, tops, bomull, 
bindor

PIastartiklar: tandborstar, lek-
saker, engångshyvlar, CD-skivor

Papper: nedsmutsat papper, 
näsdukar, tvättlappar, kuvert

Textil: kläder, tyg, tvättlappar, 
näsdukar, skor

Trä: skärbrädor, galgar

Övrigt: disktrasor, pärmar, 
cigarettfimpar, snus, hundlatrin 
i påse, kattsand, blomjord

Brännbart avfall förbränns, 
energin tas tillvara som elenergi 
och fjärrvärme.

Restavfall

Exempel: porslin, keramik, 
dricksglas, glasprydnader, 
speglar, lerkrukor, säkringar 

Restavfall läggs på Bredviks-
bergets deponi.
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Gammalt skräp för dig kan vara nytt 

och användbart för någon annan - kom 

ihåg Repris, Kupan, Myrorna, PMU och 

Loppisen!

I villa
· Lämna på Bredviksbergets    
  ÅVC
· Lämna på mobil ÅVC *
· Hämtning vid särskild insam-
  lingsrunda vår och höst **

I lägenhet
Lämna i kärl vid fastigheten


