
Källsortering och återvinning bidrar till en bättre miljö och ett bättre 
utnyttjande av resurser. Mycket av det som förut kallades avfall kan 
idag efter bearbetning användas som råvara till nytt material.  
Annat material kommer till nytta i form av el och värme. 

 

SORTERINGSGUIDE
för hushållens avfall och återvinningsmaterial



Wellpapp

JA: Emballage av wellpapp, 
wellpappkartonger. 
Wellpapp känns igen på det 
vågformade skiktet. 

Vik ihop och platta till!

NEJ: Pappersförpackningar  
(t ex mjölkpaket), papperskassar, 
omslagspapper. 

Återvunnen wellpapp används vid 

tillverkning av ny wellpapp.

Tidningar 

JA: Tidningar, tidskrifter, kataloger, 
pocketböcker, övriga trycksaker, 
skrivpapper. 

Lämnas lösa i behållaren!

NEJ: Papperskassar, pappers-
förpackningar, wellpapp, kuvert. 

Tidningar sorteras och återvinns. Kan bli 

tidnings-, hushålls- eller toalettpapper.

Pappersförpackningar

JA: Kartonger, papperspåsar och 
papperskassar, tomma toarullar, 
omslagspapper, wellpapp (om inte 
särskild behållare för wellpapp finns).

Töm förpackningarna, skölj ur vid 
behov, vik ihop och platta till.  
Lägg dem lösa i behållaren.

NEJ: Tidningar, broschyrer, 
reklamblad, kontorspapper eller kuvert.

Återvunna pappersförpackningar blir nya 

pappersförpackningar. Kartongen kan även 

användas till ytksikt på gipsskivor.

Plastförpackningar

JA: Burkar, flaskor, tuber, dunkar, 
refillpaket, plastkassar, plastpåsar, 
plastfolie, frigolit, lock och korkar  
av plast.

Töm förpackningarna, skölj ur vid 
behov. Lägg dem lösa i behållaren. 
Ta av lock och korkar.

NEJ: Plastband, snören eller 
plastföremål som inte är förpackningar.

Återvunnen plast mals ner och  

används som råvara i nya plastprodukter.



Ofärgade/färgade 
glasförpackningar 

JA: Flaskor och burkar.  

Töm och skölj ur! 
OBS! Färgat och ofärgat glas  
ska sorteras var för sig! 

NEJ: Keramik, porslin, kapsyler, lock, 
lampor, lysrör, elektronik, dricksglas, 
kristallglas, spegelglas, glasrutor.

Glaset smälts ner. Det mesta blir råvara 

till nytt glas. En del används till glasull 

(isoleringsmaterial) eller skumglas 

(grundförstärkning).

Metallförpackningar 

JA: Konservburkar, aluminiumformar 
och folie, kapsyler, lock, tuber för mat, 
tomma färgburkar och sprayflaskor, 
metallband.  

Töm och skölj ur! Förpackningar som 
inte kan rengöras, t. ex. kaviartuber,  
får behålla korken på. 

NEJ: Burkar med färg eller lim, 
sprayflaskor med innehåll, elektronik, 
metallföremål som inte är förpackningar. 

Metallerna smälts ner till nya metallprodukter.

Matavfall 

JA: Matrester, frukt- grönsaks och 
rotfruktsrester, kött, fisk, ägg, bröd, 
mjöl, gryn, kaffesump och kaffefilter, 
teblad, tepåsar, hushållspapper, 
näsdukar och servetter av papper, 
snittblommor.

NEJ: Plast, glas, porslin, metall, 
tobaksprodukter, blöjor, bindor, 
tamponger, tyg, innehållet i 
dammsugarpåsen, kattsand, 
kutterspån, sand, jord, sten,  
grillkol, vedaska. 
Avfallet rötas till biogas och biogödsel.

Restavfall 

JA: Här slängs det som inte går att 
återvinna, exempelvis hygienartiklar 
(t. ex. blöjor, tops), diskborstar, 
tandborstar, dammsugarpåsar, kuvert, 
tobak, kattsand och trasiga kläder.

Avfallet förbränns och blir till fjärrvärme 

och el.

Mer information om restavfall och 
matavfall och hur det samlas in i din 
kommun hittar du på kommunens 
webbplats.



FARLIGT AVFALL

Det farliga avfallet är skadligt för  
miljön och ska alltid sorteras ut från 
det övriga avfallet. 
 
Några exempel på farligt avfall: 
• Ljuskällor
• Sprayburkar med innehåll
• Lösningsmedel
• Batterier
• Färg- lack- och limrester
• Febertermometrar 

Lämnas på närmaste återvinnings-
central, miljöstation eller i särskilt 
märkta kärl i ditt soprum.

ELEKTRONIK

Produkter ”med sladd eller batteri”. 

El- och elektronikavfall innehåller 
ofta komponenter eller ämnen som 
är skadliga för miljön. De innehåller 
också material som går att återvinna. 
Därför ska de samlas in separat och 
förbehandlas. 

Lämnas på närmaste återvinnings-
central eller i särskilt märkta kärl i 
ditt soprum. 

 Renova Miljö AB • renova.se • kundsupport 031-61 85 30, kundservice@renova.se

AVFALLSTRAPPAN
”Allt du köper blir förr eller senare sopor”. 
Ja, så kan man förenklat säga. 
Det blir alltmer sopor i Sverige  
och världen.

Innan du köper något är det bra om du funderar en extra gång: Är det här något jag 
verkligen behöver?

Det avfall som ändå uppstår måste vi ta hand om på bästa sätt.  
På Renova jobbar vi för att förflytta avfallet så högt upp i avfallstrappan som möjligt.
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