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Med den här sorteringsguiden vill vi göra
din sortering smidig.
Här får du reda på hur du ska sortera
avfallet.

2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tidningar och broschyrer ................................................................................................ 5
Glasförpackningar........................................................................................................... 6
Plastförpackningar – hårda och mjuka .............................................................................. 7
Metallförpackningar ........................................................................................................ 8
Pappersförpackningar ..................................................................................................... 9
Elavfall ........................................................................................................................ 10
Matavfall...................................................................................................................... 11
Restavfall..................................................................................................................... 12

3

Det är lätt att sortera rätt
Minska mängden avfall
Tänk på att minska din mängd avfall genom att undvika engångsartiklar och varor med
dubbla förpackningar. Kom även ihåg att bland det du vill slänga kan det finnas en del som
är värdefullt för andra. Annonsera, sälj på loppis, ge bort eller skänk det du inte längre
behöver.
En förpackning – flera material
En förpackning som består av flera materialslag ska plockas isär. Om materialslagen inte kan
plockas isär, ska förpackningen sorteras efter det materialslag som den består av till största
del. Vik ihop och platta till för att minska volymen och minimera transporterna.
Paketering
Packa in restavfallet väl, särskilt sådant som glasskärvor, dammsugarpåsar, kattsand, grillkol
och aska. Tänk på sophämtarens arbetsmiljö!
Skölj ur förpackningarna lätt
Skölj ur smutsiga förpackningar lätt. Vik ihop och platta till större kartonger så de inte tar så
stor plats i kärlet, mjölkförpackningar kan du med fördel vika ihop flera stycken i en som ej
är ihopvikt.
Du är skyldig att sortera
Varje medborgare har skyldighet enligt lag att sortera ut förpackningar och tidningar ur sitt
hushållsavfall och lämna till materialåtervinning. Hushållsavfall är avfall från privatpersoner,
men också ”liknande avfall” från till exempel kontor, restauranger och skolor.
Elavfall ska tas omhand på ett miljövänligt sätt
Elavfall får inte kastas i sopkärlet. Det ska tas omhand på ett miljövänligt sätt. Lämna det till
återvinningscentralen till de affärer som säljer TV, radio och liknande. De är skyldiga att ta
emot en gammal apparat när du köper en ny av samma slag. Till sådant avfall räknas TV,
radio, video, CD- och DVD-spelare, förstärkare, bärbara och stationära musikanläggningar
samt högtalare. Fast installerad utrustning för värmning, kylning eller ventilation får du själv
transportera bort till auktoriserad mottagare.
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Tidningar och broschyrer
Här lägger du:






Tidningar
Kataloger
Reklamblad
Broschyrer
Skrivpapper

Men inte:






Papperskassar
Kuvert
Post-it-lappar
Papper med vax
Papper med plast

Till tidningar och broschyrer hör t ex dagstidningar, reklamblad, serietidningar och
resekataloger.

Kuvert och papper med vax
Kuvert, post-it-lappar eller papper med plast och vax får ej sorteras som tidningar och
broschyrer utan ska läggas i restavfallet. Papperskassar lägger du bland
pappersförpackningar.

Fakta
Insamlat tidningsavfall sorteras manuellt för att få bort avvikande material. Allt material
skickas därefter till pappersbruk och blir till nytt tidningspapper.
Ett ton returpapper motsvarar 14 träd.
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Glasförpackningar
Här lägger du:



Glasburkar
Glasflaskor

Men inte:








Porslin och keramik
Dricksglas
Vaser
Flaskor med pant
Glas som ej är förpackning
Glödlampor och lysrör
Kapsyler, korkar, lock

Sortera ut glasförpackningar som har innehållit dryck och livsmedel, till exempel vinflaskor
och barnmatsburkar.
Sortera färgade och ofärgade glasförpackningar
Det är viktigt att du sorterar färgade och ofärgade glasförpackningar i olika kärl. Rengör
glaset med lite vatten innan du lägger dem i rätt kärl.
Ta bort korkar och lock
Om förpackningen har ett lock eller en kork av annat material, lägger du det i kärlet avsett
för detta material. Plastkorkar och plastlock ska hamna bland plastförpackningar. Kapsyler
och plåtlock sorteras bland metallförpackningar.
Endast förpackningar
Du får bara lägga glasförpackningar i behållarna och inte andra föremål av glas.

Fakta
Hantera glasförpackningarna varsamt när du lägger dem i kärlet eller igloon på
återvinningsstationen. Alltför krossat glas försvårar den fortsatta sorteringen.
Förutsättningen för att återvunnet glas ska fungera som ny råvara är att det är rent och fritt
från främmande material.
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Plastförpackningar – hårda och
mjuka
Här lägger du:






Dunkar
Plastburkar och plastflaskor
Plastpåsar och plastfolie
Cellplast och plastemballage
Köttråg

Men inte:




Disk- och tandborstar
Plast som ej är förpackning
Plast med rester av farligt avfall

Du kan lägga både hårda- och mjuka plastförpackningar i samma behållare. Till
plastförpackningar räknas plastpåsar, plastfolie, emballageplast, dunkar, burkar, flaskor och
liknande förpackningar av plast.
Ta bort delar av annat material
Rengör förpackningar genom att skölja ur dem med till exempel diskvatten. Tänk på att ta
bort delar som är av ett annat material än plast. Lägg dem i rätt återvinningskärl och samla
gärna mjukplasten i en plastpåse.
Endast förpackningar
Du får inte lägga barnens uttjänta leksaker, som spannar eller spadar i plast, bland
plastförpackningar utan det räknas som restavfall.
Förpackningar med rester av farligt avfall
Plastförpackningar som innehåller rester av färg eller kemikalier får du inte lägga här. Detta
räknas som farligt avfall och ska lämnas på en miljöstation.
Fakta
Plasten sorteras efter vilken kvalité det är på materialet. Plastförpackningarna återvinns och
blir nya plastprodukter som bland annat plastpåsar, plastsäckar, lastpallar, blomkrukor,
plastbackar, lådor och hinkar.

7

Metallförpackningar
Här lägger du:






Aluminiumfolie och kapsyler
Konservburkar och lock
Kaviartuben
Värmeljus utan stearin kvar
Tömda sprayburkar

Men inte:






Kastruller
Stekpannor
Färgburkar
Bestick
Värmeljus och marschaller

Till metallförpackningar räknas konservburken, aluminiumfolie, kapsyler och skruvkorkar på
flaskan du drack ur, är alla exempel på metallförpackningar.

Endast förpackningar
Du får bara lägga metallförpackningar i insamlingskärlet. Kastrulle/stekpannor och andra
liknande metallföremål är inte förpackningar utan sorteras som grovsopor.

Fakta
Metallförpackningarna sorteras genom magnetseparering. Använda aluminiumförpackningar
som samlas in och sorteras från stål kan återvinnas hur många gånger som helst. Genom att
återvinna aluminium sparas 95 procent av den energi som annars behövs för att framställa
helt nytt aluminium.
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Pappersförpackningar
Här lägger du:







Papperskassar
Mjölk- och flingpaket
Mjöl- och sockerpaket
Omslagspapper
Äggkartong och tom toarulle
Kartong

Men inte:




Innerförpackningar av plast
Tidningar/broschyrer
Kuvert

Till pappersförpackningar hör bland annat rena och torra mjölkpaket samt andra
dryckesförpackningar. Även omslagspapper, wellpapp, papperspåsar, tvättmedelsförpackningar, välling-, fling-, mjöl- och sockerpaket sorterar du som pappersförpackningar.
Vik ihop dina förpackningar
Vik ihop dina förpackningar och lägg de som är lite mindre i en större pappersförpackning.
Då tar de mindre plats och blir enklare att hantera.
Sortera bort andra material
Se till att inga andra material har smugit sig in bland dina förpackningar. Kanske finns en
plastpåse inuti paketet med frukostflingor? Då måste den plockas bort. Även kaffepaketet är
en förpackning som du måste dela på – pappersförpackning och plastförpackning.

Fakta
Alla pappersförpackningar som du slänger skickas till pappersbruk och kartongbruk och blir
till gipsskivekartong eller förpackningskartong.
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Elavfall
Exempel på elektronikavfall, som ingår i lagstadgat producentansvar:










PC, stor- och minidator
Bildskärmar och tangentbord
Skrivare
Kopiatorer
Modem
Radioapparater
Telefoner
Backup-stationer
Mindre elektriska apparater, verktyg och instrument.

Exempel på elektronikavfall,








ej producentansvar:

Fast installerad elektrisk utrustning
Proppskåp
El-mätare
Radiatorer
Strömbrytare
Styrskåp
Kablar som ej går att separera från elektronikavfall

Avlämna produkterna så hela som möjligt! Får ej blandas med annat avfall. Lägg
elektroniken i uppmärkta behållare, se märkning nedan.

Fakta
Materialet klassas som farligt avfall. Det sorteras, mellanlagras, transporteras och
slutbehandlas vid godkänd anläggning.
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Matavfall
Här lägger du:


Matavfall

Men inte:





Förpackningar av glas, plast eller metall
Restavfall
Farligt avfall
Elektronikartiklar

Fiskrens, kaffesump och potatisskal som blir kvar när du lagat middag sorteras som
matavfall. Även mindre mängder av hushållspappret som du använt för att torka ur stekfett
från stekpannan räknas som matavfall.

Fakta
Matavfallet behandlas och resultatet blir biogas (fordonsbränsle) och biogödsel
(gödningsmedel).
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Restavfall
Här lägger du:







Diskborste, disktrasa
Utnötta kläder och skor
Dammsugarpåsar
Kuvert och post-it-lappar
Tops, blöjor, bindor
Kattsand

Men inte:





Förpackningar av glas, plast eller metall
Matavfall
Farligt avfall
Elektronikartiklar

Sortera ditt avfall väl för att få så lite restavfall som möjligt. Restavfall kan vara till exempel
blöjor, tandborstar och hårt nedsmutsade förpackningar som inte innehåller farligt avfall.
Knyt påsen
Lägg restavfallet i en påse och knyt ordentligt. Då undviker du till exempel att damm sprids
från din dammsugarpåse eller att kattsanden blåser i väg.

Fakta
Restavfallet fraktas till kraftvärmeverk för slutbehandling. Där produceras fjärrvärme och
elkraft.
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