
I gröna kärlet
I det gröna kärlet lägger du det som blir kvar när du 
sorterat bort förpackningar, matavfall och farligt avfall, 
det kallas restavfall. Det förbränns och blir till 
värme och el.

Exempel:
•  rakhyvel
•  tops
•  blöja
•  använd kattsand
•  tandborste
•  kladdig köttpåse
•  bakplåtspapper
•  cigarettfimp
•  tampong
•  tandtråd
•  städsopor
•  penna
•  kondom
•  kuvert
•  snus
•  matolja

I bruna kärlet
I det bruna kärlet lägger du bara dina gamla matrester. 
Tänk på att ta bort ev. plast, papper eller annan för-
packning  från maten innan den läggs i den bruna 
papperspåsen. Använd bara de papperspåsar vi tagit 
fram för matavfall. Matavfallet blir till biogas och 
biogödsel.

Exempel:
•  frukt och grönsaker
•  hushållspapper
•  bröd
•  kaffesump
•  kött- och fiskben
•  potatisskal
•  snittblommor

Farligt avfall
När du lämnar ditt farliga avfall till återvinningscentralen 
ser vi till att det tas omhand på ett miljöriktigt sätt.

Exempel:
•  kvicksilvertermometrar
•  färgrester
•  lösningsmedelsrester
•  spillolja
•  smink
•  lågenergilampor
•  lysrör
•  batterier

Saker som har sladd eller batteri. 
Exempel:
•  spisar
•  kyl och frys
•  datorer
•  tv-apparater
•  mobiltelefoner 
•  kaffebryggare

Kläder och textilier
Alla kläder och textilier, även trasiga och 
fläckiga, lämnas i samma behållare. Vad 
som går till återbruk och vad som kan 
återvinnas sorteras senare.

Återbruk
Hela och rena saker kan du 
lämna till återbruk på flera av 
våra återvinningscentraler.

Grovsopor
Exempel:
•  gamla möbler
•  cyklar
•  trasigt kakel
•  trädgårdsavfall
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räcker längre
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Smått elavfall, 
batterier och 
glödlampor
kan du lämna i ett 
EL:IN-skåp. 
Finns i entrén eller vid 
pantstationen i många 
mataffärer.

Så här sorterar du hemma
Tack för att du sorterar så att materialet kan åter-
vinnas och bli nya produkter! I sorteringsguiden 
på www.gastrikeatervinnare.se kan du läsa mer 
om vad som ska sorteras var.

Till en bemannad 
återvinningscentral
Det kostar inget extra för dig som 
privatperson att lämna grovsopor 
och farligt avfall till återvinnings-
centralen. Det ingår i den avgift du 
betalar för sophämtning hemma.

Sortering av tidningar och 

förpackningar - vänd på bladet



Sorteras och lämnas i ditt återvinningsrum, 
på närmaste återvinningsstation eller 
återvinningscentral.
Förpackningarna ska vara rena för att inte orsaka sanitär olägenhet.
Använd inte extra varmvatten och diskmedel för att göra rent 
förpackningar. Skölj istället med kallt vatten eller diska ur när du 
diskar din vanliga disk. Vik ihop och platta till!

Tidningar och 
förpackningar

I sorteringsguiden på gastrikeatervinnare.se finns en utförligare guide över vad som ska sorteras var.

För en värld som 
räcker längre
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FÖRPACKNINGAR 
AV METALL

Exempel:
• Konservburkar
• Aluminiumfolie
• Kaviartuber
• Metallkapsyler

Tips!
Lämna alla metallförpack-
ningar till återvinning. 
Även små, till exempel 
kapsyler, lock, folien på 
crème fraiche-burken och 
skruvkorkar. Alla förpack-
ningar är viktiga.

Kläm ut så mycket du kan 
ur metalltuber, låt korken 
sitta på så det inte börjar 
lukta illa, och lämna tuben 
i behållaren för metallför-
packningar. Plastkorken 
förbränns och ger energi 
när metallen smälts ner.

FÖRPACKNINGAR 
AV GLAS

Exempel:
• Glasburkar
• Glasflaskor

Tips!
Färgat och ofärgat 
sorteras var för sig.

Skruvkorkar av metall ska 
inte sitta kvar på flaskorna, 
men ringen som är kvar 
efter korken kan dock sitta 
kvar. Flaskhalsarna avskiljs, 
och metallringarna åter-
vinns separat.

FÖRPACKNINGAR 
AV PAPPER

Exempel:
•  toarulle
•  pastapaket
•  mjölkförpackning
•  sockerpåse
•  presentpapper
•  skokartong
•  äggkartong

Tips!
En mjölk-, yoghurt-, 
juiceförpackning med 
skruvkork av plast sorterar 
du på samma sätt som om 
när det inte finns en skruv-
kork. Enda skillnaden är att 
du skruvar av själva korken 
och lägger den i behålla-
ren för plastförpackningar. 
Plastdelen som sitter 
fast i förpackningen kan 
sitta kvar. Den separeras 
senare bort från pappret i 
återvinningsprocessen.

TIDNINGAR 

Exempel:
•  Tidskrifter
• Kataloger
• Reklam
• Ritpapper

Tips!
Ta bort plastomslag runt 
tidningar och reklam 
och lämna dessa som 
plastförpackning.

Häftklamrar, spiraler och 
dylikt behöver du inte ta 
bort från tidningar eller 
block. De avskiljs med 
magneter och skickas till 
metallåtervinning.

FÖRPACKNINGAR 
AV PLAST

Exempel:
•  Saftdunk
•  Schampoflaska
•  Kesoburk
•  Sylthink
•  Plastpåse
•  Kasse
•  Kaffepaket
•  Plastfilm
•  Refillpaket
•  Frigolit

Tips!
Mjuka och hårda plastför-
packningar samlas in och 
återvinns på samma sätt.

Det gör attt sorteringen 
blir enklare, du behöver 
inte längre skilja på mjuka 
och hårda plastförpack-
ningar, utan kan lägga 
alla plastförpackningar 
i samma behållare på 
återvinningsstationen. 

Förpacknings- och 
Tidningsinsamlingen (FTI) 

ansvarar för alla återvinningsstationer
i Sverige. Besök www.ftiab.se om du 
vill veta mer om vad som händer med 
de förpackningar du återvinner.

www.ftiab.se

Tjäna en slant
Bland det du vill slänga kan det finnas en del 
som är värdefullt för andra. Annonsera ut, 
sälj på loppis, ge bort eller skänk till bistånd. 

Miljöhjälte
Det bästa för miljön och plånboken är att 
hyra, laga, låna, reparera, köpa och sälja 
begagnat. Då blir det inget avfall!


