
 

Grovavfall 
 
 

• Hämtning av grovavfall ingår i ditt renhållningsabonnemang. 
 

• Anmäl att du vill ha ditt grovavfall hämtat senast två arbetsdagar före 
hämtningsdagen, telefon 0381-19 20 20. 

 

• Sortera mindre avfall i säckar/lådor (ett avfallsslag per säck/låda) och märk upp dem. 
 

• Dela gärna större avfall om det går. Inte vitvaror! 
 

• Om det finns risk att avfallet ger stick- eller skärskador ska du 
skyddsförpacka detta, så ingen kommer till skada. 

 

• Töm gräsklippare och liknande på bensin och olja. 
 

• Frityrolja/matolja/matfett hämtas i 5-15 liters dunk, max 50 liter per hämtningstillfälle. 
 

• Ställ ut ditt grovavfall vid tomtgränsen dagen före hämtningsdagen. 
 

• Du kan lämna mellan 0,5 och 2 kubikmeter grovavfall per hämtningstillfälle. 
 

• Bor du i lägenhet kontaktar du din hyresvärd för information om grovavfallshämtning. 
 
 

 

   Vad räknas som grovavfall?  

Använd sopkollen!  
Sopkollen finns som app eller 
på webben sopkollen.se. 

 

 

 

  Några exempel som INTE är grovavfall 

• Avfall som ska lämnas i soppåse, exempelvis matavfall 

• Förpackningar 

• Trädgårdsavfall 

• Avfall från verksamhet, affär eller jordbruk 

• Bygg- och rivningsavfall 

• Impregnerat trä 

• Kemikalier 

Kontakt 

Eksjö Energi AB 

0381-19 20 20 

kundtjanst@eksjoenergi.se 
 

 

Hushållsavfall t.ex. möbler som är så tunga eller skrymmande att det inte är lämpligt att samla in i soppåse är 
grovavfall. Grovavfall kan lämnas på återvinningscentralerna i Eksjö och Ingatorp eller hämtas vid fastigheten. 

mailto:kundtjanst@eksjoenergi.se


Exempel på grovavfall 
 

A 
Akvarium (skyddsförpacka glas)  

Antennsladd (märk säck elavfall)  

Armbandsur, elektriskt (märk säck 
elavfall)  

Armbandsur, mekaniskt (märk säck 
metall) 

 

B 
Badlakan (märk säck textil)  

Badrumsmatta (märk säck elavfall)  

Badrumsskåp (skyddsförpacka glas)  

Batteri, bil och MC (max två, utan skada)  

Bilbarnstol 
Bildskärm 
Bildäck, med och utan fälg (max fem per 
hämtning) 

Blomkrukor, lera (märk säck deponi)  

Blomkrukor, plast (märk säck brännbart) 

Bord 
Brandvarnare (märk säck elavfall) 

Bärbar dator (märk säck elavfall) 

 

C 
CD-skiva (märk säck brännbart) 

CD-spelare 
Crosstrainer 
Cykel 
Cykeldäck (märk säck brännbart) 

Cykelslang 
 

D 
Dammsugare 
Dataskärm 
Dator 
Dricksglas (märk säck deponi)) 

Duk, papper, plast (märk säck brännbart) 

Duk, textil (märk säck textil)  

DVD-skiva (märk säck brännbart)  

DVD-spelare 
 

E 
Elapparat, upp till 25 cm (märk säck 

elavfall) 

Elarmatur, liten (märk säck elavfall) 

Elcykel 
Element, mobilt elektriskt  
Elhandverktyg (märk säck elavfall)  

Elpropp (märk säck elavfall)  

Elsladd (märk säck elavfall)  

Eltandborste (märk säck elavfall) 

Engångsgrill (märk säck metall)  

Engångspall 
 

F 
Febertermometer, elektrisk (märk säck 
elavfall) 

Film, foto, video, smalfilm (märk säck 
brännbart)  

Filt (märk säck textil) 

Fjärrkontroll (märk säck elavfall) 

Fläkt, bordsfläkt större  
Frityrolja/matolja/matfett (5-15 liters dunk, 
max 50 liter) 

Frysskåp 
Fälg, bil eller cykel 
Färgburk, större med innehåll  
Färgpatron (märk säck elavfall)  

Förlängningssladd (märk säck elavfall) 

 

G 
Gardin 
Gardinstång 
Gasolgrill, utan gasflaska 
Glas, dricksglas 
Golvlampa 
Grill 
Gräsklippare (tömd på olja och bensin) 

H 
Hemelektronik, över 25 cm 
Hushållsmaskin (märk säck elavfall) 

Hårdplast, ej förpackning (märk säck 
brännbart) 

Hårtork (märk säck elavfall) 

Högtryckstvätt 
Hörapparat (märk säck elavfall) 

Hörlurar (märk säck elavfall) 

 

I 
Inhalator, tom på medicin (märk säck 

elavfall) 

 

J 
Julgran, elektrisk, plast (märk säck elavfall) 

Julpynt (märk säck brännbart) 

 

K 
Kabel (märk säck elavfall) 

Kaffebryggare 
Kaninbur 
Kassettband (märk säck brännbart) 

Kastrull (märk säck metall) 

Keramik (märk säck deponi) 

Klocka (märk säck elavfall) 

Klockradio (märk säck elavfall) 

Kläder (märk säck textil) 

Kompressor 
Kristallglas (märk säck deponi) 

Kudde (märk säck textil) 

Kylskåp 
 

L 
Lastpall (max två per hämtning)  

Lecakulor (märk säck deponi) 

Leksaker 
Lysrör (skyddsförpacka glas) 

Läder (märk säck brännbart) 

 

M 
Madrass 
Mangel 
Markis 
Matbestick (märk säck metall) 

Matta (märk säck textil) 

Mikrovågsugn 
Mixer (märk säck elavfall) 

Mobiltelefon (märk säck elavfall) 

Motorsåg 
Möbler 

 

N 
Nycklar (märk säck elavfall) 

Nylonstrumpor (märk säck textil) 

 

P 
Piano 
Plexiglas (märk säck brännbart) 

Plåtföremål (märk säck metall) 

 

R 
Radioapparat (märk säck elavfall) 

Resårbotten 
Resårmadrass 
Räknare, elektrisk (märk säck elavfall) 

S 
Sittdynor (märk säck textil)  

Självspelande kort (märk säck elavfall) 

Skor (märk säck brännbart) 

Skottkärra 
Skåp 
Soffa 
Spackelburk, större med innehåll 
Spik, skruv, mutter, beslag (märk säck metall) 

Spis, elektrisk  
Stege 
Stekpanna (märk säck metall) 

Större förpackningar som inte enkelt kan 
lämnas på en återvinningsstation 

 

T 
Tallrik, av glas, porslin (märk säck deponi)  

Telefonlur (märk säck elavfall) 

Termometer, elektrisk (märk säck elavfall)  

Termometer, metall (märk säck metall)  

Termos (märk säck deponi) 

Textilier, tyger (märk säck textil) 

Torkskåp 
Torktumlare 
Torkvinda 
Träolja, större burk med innehåll 

 

U 
Ugn 
Utomhustermometer (märk säck elavfall) 

 

V 
Vas 
Vattenkanna 
Vattenpump 
Vattenslang (märk säck brännbart) 

Vedspis, ej el 
Verktyg 
Vitrinskåp (skyddsförpacka glas) 

Vitvaror 
Våffeljärn (märk säck elavfall) 

Väckarklocka (märk säck elavfall)  

Värmeljuskopp (märk säck metall) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Är det du tänkt slänga 
verkligen avfall eller kan 
det komma till nytta för 
andra? 

 
Lämna användbara 
saker på second hand 
eller sälj! 


