
SORTERINGSGUIDE
Hitta rätt i avfallsdjungeln

Har du 
fler frågor?
Ring, maila eller besök
vår webbplats.

service.stadsmiljo@sundbyberg.se 
08-706 6500
www.savab.se



Din vägvisare till 
källsortering
Avfall är inte bara det som blir över – avfall är också en 
värdefull resurs och mycket går att återvinna.

När material återvinns i nya produkter sparas både naturtillgångar 
och den energi som krävs för att förädla råvaror. Schampoflaskan blir 
en diskborste, tvättmedelspaketet blir en skokartong, och så vidare.

För att avfallet ska bli en resurs krävs bara två saker:

• Att du sorterar avfallet på rätt sätt
• Att du lämnar det utsorterade på rätt ställe

Till hjälp har du den här sorteringsguiden och på webben hjälper 
Sören dig att sortera rätt på www.soren.nu.

Men först: Minska sopberget!
Att minska mängden avfall ger miljövinster i form av 
lägre energibehov, mindre tärande på jordens resurser och 
mindre utsläpp av växthusgaser.

DU KAN BIDRA GENOM ATT

• Planera matinköpen så att du slipper slänga mat som 
blivit dålig.

• Inte stirra dig blind på bäst-före-datum. Lukta 
och smaka. Bra tips finns på webbplatsen 
Släng inte maten!, slangintematen.se.

• Köpa möbler, prylar och kläder i bra kvalitet 
– så håller de längre.

• Köpa begagnat. Istället för att slänga – sälj, 
byt eller skänk bort saker du tröttnat på.

• Ge bort upplevelser och bistånd som presenter 
istället för saker.

Visste du att...
20–30 procent av svenskarnas 

mat åker i soporna, helt i 
onödan. Det blir 900 000 ton mat 
varje år! En tvåbarnsfamilj skulle 

kunna spara 7 000 kronor om 
året genom att inte slänga 

mat i onödan.



Återbruk
Det som vi själva inte längre har användning för kan ofta återbrukas 
eller återanvändas av någon annan.

Både på stan och på internet finns massor av platser där man kan 
skänka, byta eller sälja sina saker. Det går också att skänka saker till 
olika välgörenhetsorganisationer och på återvinningscentralen finns 
en container för grejer som går att återbruka.

 TÄNK PÅ ATT
Nästa gång du vill slänga något, tänk först efter: Kan någon annan 
vilja ha det? Sådant som går att använda igen kan med fördel 
säljas eller skänkas bort.

 MILJÖVINST
Att återbruka saker bidrar till avfallsminimering och sparar både 
energi, råvaror och växthusgaser.

 NY PRODUKT
En begagnad cykel blir som ny för den som köper den.

Matavfall
EXEMPEL PÅ MATAVFALL
• Råa eller tillagade matrester av till exempel fisk, fågel, kött, 

grönsaker, ägg och mjöl
• Skal från frukt och grönsaker
• Bröd, kex, bullar och godis

Det här får också läggas bland matavfallet:

• Hushållspapper, ofärgat
• Kaffesump, kaffefilter och tepåsar

GÖR SÅ HÄR
• Lägg matavfallet i en matavfallspåse av papper.
• Förslut papperspåsen genom att rulla ihop den upptill.
• Lämna påsen på den plats som din hyresvärd eller bostads-

rättsförening anvisar, eller i din bruna tunna för matavfall. 

 TÄNK PÅ ATT
Inga stora köttben, krukväxter eller blomjord får följa med 
matavfallet. Endast kompostpåsar av papper får användas. Låt 
matavfallet rinna av ordentligt och placera papperspåsen i den 
hållare som kom med startutrustningen, då minskar risken att 
fukten går igenom papperet.

 MILJÖVINST
Allra bäst för miljön är att slänga så lite mat som möjligt, eftersom 
det är mycket resurskrävande att producera nya livsmedel.

 NY PRODUKT
Matavfall innehåller både näring och energi. Näringen går tillbaka 
till jordbruket som biogödsel. Energin utvinns i form av biogas 
som bland annat blir fordonsbränsle.



Brännbart restavfall
Om man sorterar ut matavfallet, förpackningar och tidningar, farligt 
avfall och elektronik samt icke brännbart, vad finns då kvar att lägga 
i plastpåsen bland de brännbara hushållssoporna? Faktum är att det 
fortfarande finns en hel del saker som endast kan läggas i soppåsen.

EXEMPEL PÅ BRÄNNBART AVFALL
• Köttben (fisk- och fågelben är matavfall)
• Kuvert, trasiga böcker, känsliga dokument
• Hygienartiklar som dambindor och blöjor
• Damm från sopning, dammsugarpåsar
• Aska, cigarettfimpar, snus

GÖR SÅ HÄR
Lägg restavfallet i en plastpåse, knyt ihop den ordentligt och lämna 
den på den plats som din hyresvärd eller bostadsrättsförening anvisar, 
eller i din gröna tunna för brännbara hushållssopor.

 TÄNK PÅ ATT
Inget farligt avfall och inget som drivs via sladd eller batteri får 
förekomma i hushållssoporna.

 MILJÖVINST
Genom att förbränna avfallet utnyttjas energin.

 NY PRODUKT
Energin i avfallet ger fjärrvärme och elektricitet vid förbränning.



Farligt avfall
Farligt avfall kan skada människors hälsa och miljön om det hanteras 
fel. Det ska därför lämnas till särskild insamling.

EXEMPEL PÅ FARLIGT AVFALL
• Propplösare, blekmedel, avkalkningsmedel  

och metallputs
• Nagellack och parfym
• Målarfärg, lim, lösningsmedel och spackel
• Avfettningsmedel, spolarvätska, bromsvätska och rostskyddsfärg
• Fotokemikalier och konstnärsfärger

GÖR SÅ HÄR
Behåll om möjligt originalförpackningen. Sätt annars på en etikett 
och skriv tydligt vad förpackningen innehåller.

Lämna farligt avfall till:

• Återvinningscentralen
• Mobila återvinningscentralen
• Returkassen
• Plats som din hyresvärd eller bostadsrättsförening anvisar

 TÄNK PÅ ATT
Det mesta som är frätande, giftigt, miljö- eller brandfarligt är 
farligt avfall när det ska kasseras. Häll aldrig sådant i toaletten, 
handfatet, diskhon eller för den delen i naturen. Mediciner lämnas 
tillbaka till apotek.

 MILJÖVINST
En del farligt avfall kan renas och återvinnas men det mesta 
måste destrueras på en godkänd anläggning.

 NY PRODUKT
Förpackningarna återvinns. Spillolja kan användas som bränsle i 
cementugnar.



Elavfall
Allt som drivs via sladd eller batteri kan innehålla hälso- och 
miljöfarliga ämnen som kvicksilver, kadmium och bly. Därför ska alla 
förbrukade elprodukter lämnas till särskild insamling.

EXEMPEL PÅ ELAVFALL
• Småbatterier och bilbatterier
• Ljuskällor, som glödlampor, lågenergilampor och lysrör
• Elektriska hushållsapparater och annan hemelektronik
• Kylskåp, frysskåp, tvättmaskiner, diskmaskiner
• (Lek)saker som rör sig, lyser eller låter

GÖR SÅ HÄR
Lämna elavfallet till:

• Butiker, de ska ta emot elektronik när du köper ny av samma sort
• Återvinningscentralen
• Mobila återvinningscentralen
• Returkassen (endast småel som får plats i en matkasse)
• Samlaren
• Batteriholkar
• Plats som din hyresvärd eller bostadsrättsförening anvisar 

 TÄNK PÅ ATT
Allt som drivs via sladd eller batteri blir elavfall när det ska 
slängas. Sortera löstagbara batterier för sig.

 MILJÖVINST
Allt elavfall saneras från ämnen och komponenter som kan vara 
farliga för människan eller miljön. Andra material återvinns.

 NY PRODUKT
Metaller och glas smälts ner för att användas i nya produkter. 
Plast och trä energiåtervinns genom förbränning.



Grovavfall
Grovavfall kan vara brännbart avfall som är för stort för att rymmas i 
soppåsen, eller icke brännbart som bör återvinnas på annat sätt.

EXEMPEL PÅ GROVAVFALL
Har sakerna ett andrahandsvärde? Är de hela och rena? Sälj dem eller 
skänk till välgörenhet.

• Cyklar och barnvagnar
• Möbler, speglar och mattor
• Kläder och skor
• Dricksglas, porslin och bestick

GÖR SÅ HÄR
Lämna grovavfall till:

• Återvinningscentralen
• Mobila återvinningscentralen
• ReTuren
• Plats som din hyresvärd eller bostadsrättsförening anvisar 

Bor du i villa? En gång per år kan du beställa en kostnadsfri 
hämtning av grovavfall.

 TÄNK PÅ ATT
Inget som drivs via sladd eller batteri får lämnas som grovavfall. 
Fast inredning (till exempel köksskåp) räknas inte heller som 
grovavfall.

 MILJÖVINST
Grovavfallet sorteras i olika fraktioner som återvinns var för sig.

 NY PRODUKT
Energin i brännbart grovavfall ger fjärrvärme och elektricitet vid 
förbränning. Metaller i icke brännbart grovavfall smälts ner till nya 
metallprodukter.

Bygger eller  
röjer 

Badkar, handfat, köksskåp 
och annan fast inredning samt 

byggmaterial går endast att lämna till 
återvinningscentralen.

Löv, kvistar och grenar från trädgården 
lämnas på återvinningscentral eller 

komposteras. Hämtning kan beställas 
mot en avgift.



Förpackningar av  
papper, plast, metall och glas
Varje gång vi handlar något så får vi en förpackning som produkten 
har legat i. Denna förpackning kan återvinnas, ibland hur många 
gånger som helst, om den lämnas på rätt ställe.

EXEMPEL PÅ FÖRPACKNINGAR
• Mjölkkartong, pizzakartong, presentpapper, wellpapp
• Schampoflaska, yoghurtburk, plastpåse, tandkrämstub, frigolit
• Konservburk i metall, kaviartub, kapsyl och metallfolie
• Glasburk och glasflaska

GÖR SÅ HÄR
Skölj ur och platta till förpackningarna (om det går). Ta loss 
löstagbara delar, som exempelvis lock, och sortera för sig.

Lämna förpackningarna till:

• Återvinningsstationerna
• Återvinningscentralen
• Mobila återvinningscentralen
• Plats som din hyresvärd eller bostadsrättsförening anvisar

 TÄNK PÅ ATT
Vadderade kuvert sorteras som pappersförpackningar. Vanliga 
kuvert sorteras som brännbart hushållsavfall.

 MILJÖVINST
När material återvinns i nya produkter sparas både råvaror 
och energi som krävs för att förädla råvaror. När exempelvis 
aluminiumburkar smälts ner och återvinns i nya aluminiumburkar 
sparas 95 procent av energin.

 NY PRODUKT
Gamla förpackningar blir nya förpackningar och produkter så 
länge materialet håller för återvinning. Metaller och glas kan 
smältas ner och formas om hur många gånger som helst. Plast 
går också att återvinna många gånger och blir både blomkrukor, 
delar till bilar, byggmaterial, plastpåsar, kabelskydd, med mera.



Tidningar och returpapper
EXEMPEL PÅ TIDNINGAR OCH RETURPAPPER
• Dagstidningar, tidskrifter, reklamblad
• Telefonkataloger, pocketböcker
• Skrivpapper

GÖR SÅ HÄR
Ta bort plastpåsar och påklistrade reklamlappar.

Lämna returpapperet till:

• Återvinningsstationerna
• Återvinningscentralen
• Plats som din hyresvärd eller bostadsrättsförening anvisar

 TÄNK PÅ ATT
Kuvert sorteras som brännbart hushållsavfall. Limmet förstör åter-
vinningen. Vadderade kuvert sorteras som pappersförpackningar.

 MILJÖVINST
När papper återvinns i nya produkter sparas både råvara och 
energi, eftersom det krävs mindre energi för att göra papper av 
papper.

 NY PRODUKT
Gammalt returpapper blir nya tidningar, toalett- och hushålls-
papper. Pappersfibern kan återvinnas upp till sju gånger innan 
den slits ut. Därefter förbränns den och energin återvinns.



Lämna ditt avfall till...
BATTERIHOLKAR
Små behållare där du kan lämna småbatterier. Finns på ett antal 
platser i kommunen, till exempel på återvinningsstationerna. Se 
batteriinsamlingen.se.

MOBIL ÅTERVINNINGSCENTRAL
Insamling av grovavfall, elavfall och farligt avfall för privatpersoner. 
Se särskilt schema på savab.se/mobil*. (Kom ihåg asterisken!)

RETUREN
Insamling av grovavfall för privatpersoner. Se schema på savab.se.

RETURKASSEN
Farligt avfall och smått elavfall hämtas hos privatpersoner. 
Max två matkassar får lämnas vid samma tillfälle. Se schema 
och beställ hämtning på savab.se/returkassen – eller kontakta 
Servicecenter, service.stadsmiljo@sundbyberg.se, 08-706 65 00. 

SAMLAREN
Ett insamlingsskåp där du kan lämna ljuskällor, batterier och  
små-elektronik. Finns på ett antal platser i kommunen, se  
savab.se/samlaren.

STORSÄCK FÖR GROVAVFALL
Bor du i villa? Då kan du få en kostnadsfri hämtning av grovsopor 
en gång per år. Kontakta Servicecenter för att beställa,  
service.stadsmiljo@sundbyberg.se, 08-706 65 00.

ÅTERVINNINGSCENTRAL
Bemannad anläggning där du kan lämna grovavfall, trädgårds-
avfall, elavfall eller farligt avfall (kostnadsfritt för privatpersoner). 
Se adress och öppettider på savab.se/atervinningscentral.

ÅTERVINNINGSSTATION
Obemannad insamlingsplats med containrar för förpackningar 
och tidningar. Finns på ett antal platser i kommunen, se ftiab.se.


