
 
 

 
 
 

 

Sorterings- och 
packlista 
Högbergets avfallsanläggning 

Så här sorterar du 
I den här ordningen sorterar och packar du när du ska lämna ditt avfall på Högberget. Det blir enklare för 
dig att lämna och det underlättar för oss när vi ska ta hand om ditt avfall. Fråga vår personal på plats om 
du är osäker på var du ska kasta olika typer av avfall. 

 
Det här lämnar du först 

• Batterier – småbatterier och bilbatterier 

• Farligt avfall – färg, olja, lösningsmedel, kemikalier med mera 

• El-avfall – lampor, lysrör, elektriska produkter, tv med mera 
 
Sedan lämnar du övrigt avfall i den ordning som visas nedan.  
Siffrorna inom parentes anger numret på stationen för respektive avfall. 
 

• Trädgårdsavfall (1) – löv, gräs, jord, krukväxter utan kruka  

• Ris (2) – kvistar och grenar  

• Obehandlat trä (3) – rent trä, får innehålla spik  

• Impregnerat trä (11) 

• Behandlat trä (4) – målat virke, byggskivor, trämöbler, pallar med mera  

• Brännbart (5) – böcker, frigolit, slang, kläder, skor, presenning, videoband, sågspån i genomskinlig säck 
med mera  

• Stort brännbart (6) – klädda möbler, resårmadrasser, skumgummimadrasser, möbeldynor, mattor, 
plastmöbler, PVC-rör, skidor, större plastdunkar, klickgolv med mera 

• Ofärgat respektive färgat glas (12, 13) 

• Förpackningar och tidningar (15, 16, 17, 18) 

• Wellpapp (14) – kartonger 

• Metall (7) – plåt, järnskrot, cyklar, badkar med mera, (ej bildäck eller bildelar) 

• Ej brännbart (8) – isolering, porslin, tegel, toaletter, glas (ej glasförpackningar) med mera 

• Asbest – kontakta personalen om du vill lämna 

• Fönster med karm (9) – fönster, balkongdörrar, glaspartier, speglar med mera 

• Gips (10) – även tapetserade gipsskivor 

• Vitvaror 
 
  



 
 

 
 
 

 

 

 
 

1. Trädgårdsavfall 
2. Ris 
3. Obehandlat trä 
4. Behandlat trä 
5. Brännbart 
6. Stort brännbart 
7. Metall 
8. Ej brännbart 
9. Fönster med karm 
10. Gips 
11. Impregnerat trä 
12. Ofärgat glas 
13. Färgat glas 
14. Wellpapp 
15. Förpackningar och tidningar 
16. –”–  
17. –”– 
18. –”– 
19. Asbest – kontakta personalen om du vill 

lämna. 
 
 

 
 
Kontakta oss när du ska lämna tunga 
saker 
Tänk på att vår personal inte har möjlighet att 
hjälpa dig att lyfta eller bära. Ta istället med 
dig någon som kan hjälpa dig.  
 
Behöver du hjälp att lossa med traktor – 
kontakta Högberget på 0612-264 02 innan du 
kommer. 
 
Genomskinliga säckar 
När du packar i säckar, notera att säckarna 
ska vara genomskinliga för att vi ska kunna 
ta emot dem. 
 
Läs mer på kramfors.se/avfall  
 
 

https://www.kramfors.se/avfall
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