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Sorteringsguide
Tänk på att alla förpackningar ska vara tömda och rengjorda. Förpackningar med olika material ska separeras. Om 
det inte går att skilja de olika materialen, sorterar du förpackningarna efter det viktmässigt dominerande materialet. 

PaPPersFörPackningar
PasTaPakeT, cOrnFLakesPakeT, MJöLk- OcH JUiceFörPackningar, sOckerPÅsar, HUnD-
MaTsÄckar, BÄrkassar, PresenTPaPPer, WeLLÅDOr TiLL TV, sTereO, MöBLer M.M, OM-
sLag TiLL BOkkLUBBsBöcker.

TiPs! •  Vik ihop och platta till pappersförpackningen, så tar den mindre plats. Du kan även 
lägga mindre förpackningar i större. en tom mjölkförpackning rymmer minst fem ihopvikta.

gLasFörPackningar 
FÄrgaDe OcH OFÄrgaDe FLaskOr, BUrkar, Vin- OcH sPriTFLaskOr FrÅn sYsTeMBOLageT. 

TiPs!
• Porslin, keramik, glödlampor, speglar och fönsterglas lämnas på återvinningscentraler.
• Skruvkorkar av metall ska inte sitta kvar på flaskorna, men ringen som är kvar efter korken 

kan dock sitta kvar. Flaskhalsarna avskiljs, och metallringarna återvinns separat.
• Pantflaskor och burkar får du betalt för på returstationerna i affärerna.

MeTaLLFörPackningar
kOnserVBUrkar, sPraYBUrkar, TUBer, kaPsYLer, LOck, VÄrMeLJUsHÅLLare, aLUMiniUM-
FOLie OcH FOrMar, PenseLTOrra (DVs. TOrra OcH UrskraPaDe) MÅLarBUrkar.
TiPs! 
•  Kom ihåg att även lämna små metallförpackningar till återvinning. T.ex. kapsyler, lock, folien 

på crème fraiche-burken och skruvkorkar. Ingen förpackning är oviktig, hur liten den än är.
•  Metalltuber som innehåller mat, t.ex. kaviar, kan du förstås inte diska ur. Kläm ut så mycket du 

kan, låt korken sitta på så det inte börjar lukta illa och lämna tuben i metallbehållaren. Plast-
korken förbränns och ger energi när metallen smälts ner.

PLasTFörPackningar
OBS! Ni som har Maximiljökärl sorterar mjukplasten i restavfallet eller lämnar den på en återvinningsstation.

HÅrDa: BUrkar, DUnkar, FLaskOr, sMÅ Hinkar (T.eX. För sYLT), PLasTTUBer, HÅrDa 
reFiLLPakeT.
MJUka: PLasTPÅsar, MJUka BÄrkassar, MJUka reFiLLPakeT, PLasTFOLie OcH -FiLM, in-
nerPÅsar i T.eX. MÜsLiPakeT, FrigOLiT.

TiDningar
Dags- OcH VeckOTiDningar, Magasin, rekLaMBLaD, kaTaLOger (POsTOrDer, TeLeFOn, 
resekaTaLOger OcH LiknanDe), BrOscHYrer OcH skriV / riTPaPPer.

TiPs!  • Kom ihåg att ta bort plastomslag runt reklam och tidningar.
•  Häftklamrar, spiraler och dylikt behöver du inte ta bort från tidningar eller block, de avskiljs    

 med magneter och skickas till metallåtervinning.
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Detta sorteras som matavfall:
•	 Skal	från	frukter,	rotfrukter	och	grönsaker
•	 Kaffe-	och	tesump,	inklusive	filter	
•	 Matrester,	både	tillagade	och	råa,	av	kött,	fisk,	äggskal,	potatis,	ost,	bröd	och	annat	
•	 Vissna	blommor	och	blad
•	 Hushållspapper	och	servetter	
•	 Fiskrens,	räkskal	och	kräftskal	

så här gör du:

•	 Matavfallet	lägger	du	i	de	fukttäta	papperspåsarna	som	ingår	i	abonnemanget.	
•	 Låt	blött	avfall	rinna	av	en	stund	i	vasken	först,	använd	gärna	ett	durkslag.	
•	 Har	du	mycket	blött	avfall,	lägg	lite	extra	papper	i	botten,	packa	in	matavfallet	i	en	tidning.
•	 Vik	ihop	påsen	noggrant	och	lägg	den	i	behållaren	för	matavfall.	Fyll	inte	över	den		 	
	 streckade	linjen.

Påsarna	gör	att	behandlingsmetoden	fungerar	vidare	i	ledet.	Därför	är	det	viktigt	att	
inga	andra	påsar	används.	Påsen	bör	placeras	i	den	hållare	som	medföljer.	Denna	
hållare	kan	ställas	eller	hängas	upp	i	skåpet	under	diskbänken.
Det	är	viktigt	att	påsen	”andas”	så	att	avdunstning	av	fukt	kan	ske,	se	därför	till	att	påse	och	hållare	står	luftigt.	
Med	luftcirkulation	torkar	avfallet	snabbare,	därmed	minskas	eventuella	luktolägenheter.

TÄNK PÅ – Matavfallet ska bli kompostjord
•	 		Var	noga	med	att	inte	slänga	plast,	förpackningar,	blöjor,	vaxat	papper	etc	bland	matavfallet.
•	 	Använd	inte	påsar	av	bioplast,	bioplasten	stör	rötningsprocessen	och	förorenar	kompostjorden.
•	 Papperspåsarna	skall	endast	användas	till	matavfall.	
•	 Nya	papperspåsar	levereras	vid	behov.	För villaägare: Fäst	en	tom	papperspåse	under	locket	på	matavfallskärlet.	
Hämtpersonalen	lämnar	då	nya	papperspåsar	när	kärlet	töms.		För boende i flerfamiljshus:	Kontakta	din	
fastighetsägare/fastighetsvärd	för	påfyllnad	av	papperspåsar.

•		Pennor	och	kritor
•		Mappar,	pärmar	och	plastfickor
•		Hundbajspåsar
•		Strö	från	smådjurens	burar
•		Tuggummi
•		Foton	och	filmrullar
•	 Porslin	och	dricksglas

Exempel	på	restavfall:
•	 Fimpar	och	snus
•		Dammsugarpåsar
•	 Städavfall
•		Blöjor,	bindor	och	tamponger
•		Diskborstar,	disktrasor,	moppar	och	toalettborstar
•		Kuvert,	vykort,	post-it-lappar

•		Glasspinnar,	tandpetare,	
	 tandborstar,	tops	och	bomull
•		Rakhyvlar	och	rakblad
•		Plåster	och	bandage
•		Ljusstumpar
•		Kattsand

  

Vad är restavfall?
Till	restavfall	räknas	avfall	som	inte	är	matavfall,	förpackningsmaterial	eller	tidningar.	Restavfall	är	det	som	blir	över	när	man	har	
källsorterat,	det	skall	samlas	i	en	påse	och	slängs	i	fraktionen	för	restavfall.
Tänk	på	att	glödlampor,	elektronik	och	farligt	avfall	inte	skall	slängas	i	kärlet	för	restavfall,	utan	lämnas	på	en	återvinningscentral

Hur sorteras matavfallet?


