
Sortera rätt!
Så här sorterar du i fyrfackskärlen



Kärl  1
Töms varannan vecka. I kärlet sorterar du:
•  Restavfall
•  Matavfall
•  Färgat glas
•  Tidningar

Kärl  2
Töms var fjärde vecka. I kärlet sorterar du:
•  Plastförpackningar
•  Pappersförpackningar
•  Ofärgat glas
•  Metallförpackningar

Vad är en förpackning?
I kärlen ska du bara sortera förpackningar. En förpackning är 
omslaget till saker du har köpt för innehållets skull. Andra saker av 
plast, papper, metall och glas lämnar du på återvinningscentralen. 
Består en förpackning av olika material ska du dela på förpack-
ningen och skruva bort lock så att du kan sortera materialen 
enskilt. Går inte det ska du lägga den bland det material den till 
största delen består av.



Vad slänger jag här?
Restavfall är det avfall du får över när du sorterat ut allt som kan 
gå till återvinning. Restavfallet lägger du i valfri plastpåse innan du 
slänger det i kärlet. Det kan till exempel vara:

Tips för en fräsch påse
Se till att påsen är hel och ren när du lägger ner den i kärlet. Du 
kan även trycka ur luften för att minska risken för att påsen fryser 
fast vintertid.

Vad händer sen?
Restavfallet skickas till förbränning där det blir fjärrvärme och el.

•   Aska
•   Ballonger
•   Blöjor
•   CD/DVD-skivor
•   Dammsugarpåsar
•   Diskborstar
•   Disktrasor
•   Fimpar
•   Glas i mindre mängder
•   Gummisnoddar
•   Kattsand
•   Keramik i mindre mängder
•   Kortlekar 
•   Kuvert

•   Kvitton
•   Paketsnören 
•   Pennor
•   Post-it-lappar
•   Rakblad och hyvlar
•   Servetter 
•   Snus
•   Stålull
•   Stearinljus 
•   Sugrör
•   Tandborstar
•   Tops
•   Tejp 
•   Vinkorkar



Vad slänger jag här?
I matavfallet slänger du både tillagade och råa matrester. Matav-
fallet packar du i papperspåsar som du får av oss. Ta bort plast 
och annan förpackning från maten. Använd bara papperspåsarna, 
inga plastpåsar eller biopåsar. Matavfall kan till exempel vara:

Tips för en fräsch påse
•  Låt blött avfall rinna av innan du slänger det.
•  Använd en luftig behållare, du får en som är anpassad för pappers-
    påsarna av oss.
•  Du kan lägga hushållspapper i botten på påsen.
•  Byt påse när den är fylld till markering eller minst var tredje dag, även  
    om den inte är full.

Vad händer sen?
Utsorterat matavfalls mals ner och rötas i en biogasanläggning. 
Där omvandlas det till biogas och biogödsel. Biogas används som 
bränsle och biogödsel kan användas istället för konstgödsel. Båda 
är mer miljövänliga än många andra alternativ.

•   Avokadokärnor 
•   Mindre benrester
•   Bröd
•   Fisk
•   Hushållspapper
•   Kaffesump och -filter
•   Kakor 
•   Kött

•   Nötter
•   Pasta
•   Popcorn
•   Ris
•   Skal och rester från grön-  
     saker, frukt och potatis
•   Tepåsar
•   Äggskal



Vad slänger jag här?
Burkar och flaskor i färgat glas, så som grönt och brunt, slänger 
du här. Ofärgat glas sorteras i eget fack. Förpackningarna ska 
vara tomma och du lägger dem löst i kärlet. Det kan till exempel 
vara:

Bara förpackningar av glas
Endast förpackningar av glas ska slängas här. Dricksglas, spegel-
glas och fönsterglas lämnar du till återvinningscentralen. Är det 
små mängder kan du lägga det som restavfall, men tänk på att 
vara försiktig med vassa kanter. Glödlampor och lågenergilampor 
ska sorteras som farligt avfall.

Vad händer sen?
Glasförpackningar transporteras till en anläggning för återvin-
ning. Metallkapsyler och porslinsbitar sorteras bort med hjälp av 
magneter eller för hand. Glaset krossas eller mals ner olika grovt 
beroende på vad det ska återvinnas till. Återvunnet glas blir nya 
glasförpackningar, mineralull till isolering och ett finmalt pulver 
som blandas i betong. 

•   Flaskor för grillolja
•   Flaskor för matolja
•   Flaskor och burkar för buljong
•   Glöggflaskor

•   Medicinflaskor
•   Såsflaskor
•   Vinflaskor
•   Vinägerflaskor
•   Ölflaskor



Vad slänger jag här?
Sådant som det går att bläddra i ska slängas med tidningar och 
du lägger det löst i kärlet. Det kan till exempel vara:

Det är mycket som inte tillhör tidningar
Ta bort plastomslag om tidningen är inslagen innan du slänger 
den. Kuvert, post-it-lappar och plastat papper hör hemma som 
restavfall. Limmet och plasten gör att de inte kan återvinnas.  
Pappers- eller plastkassar lägger du bland förpackningar för 
papper respektive plast. Böcker med hård pärm kan du lämna för 
insamling på återvinningscentralen eller lägga som restavfall.

Vad händer sen?
Tidningarna skickas till ett pappersbruk. Häftklamrar, spiraler och 
liknande tas bort med hjälp av magneter och skickas till metall-
återvinning. Du kan därför låta det sitta kvar när du lämnar dina 
tidningar. Alla tidningar och trycksaker mals ner och blir ny pap-
persmassa. Massan används för att tillverka nytt tidningspapper, 
toalett- och hushållspapper. När du återvinner dina tidningar 
sparar vi både på energi och på träd.

•   Broschyrer
•   Dagstidningar
•   Kataloger 
•   Kollegieblock
•   Magasin

•   Pocketböcker
•   Pappersark
•   Reklamblad
•   Veckotidningar
•   Vykort (utan batterier)



Vad slänger jag här?
Här lägger du både hårda och mjuka plastförpackningar. För-
packningarna ska vara tomma och du lägger dem löst i kärlet. Det 
kan till exempel vara:

Tips vid sortering
Är du osäker på om det är en plast- eller metallförpackning? 
Knyckla ihop förpackningen. Vecklar den ut sig igen ska den  
sorteras som plast.
Lägg mindre förpackningar i större för att få plats med dem i 
kärlet. Enbart förpackningar ska du lägga här. Inga andra plast-
produkter så som diskborstar, pulkor och tandborstar. Pantflaskor 
lämnar du i automat. 

Vad händer sen?
Förpackningarna skickas till återvinning där de tvättas om det  
behövs. Hårda plastförpackningar smälts ner och kan användas 
för att tillverka nya produkter av hårdplast. Mjuk plast blir i huvud-
sak sopsäckar, bärkassar och kabelskydd. Plast kan återvinnas upp 
till tio gånger.

•   Bag-in-box-påsar
•   Brödpåsar
•   Bubbelplast
•   Cellofan
•   Chipspåsar
•   Diskmedelsflaskor
•   Deodoranter i plast
•   Frigolit

•   Påsar i plast
•   Schampo- & balsam 
     flaskor
•   Tvålflaskor
•   Vitaminrör
•   Yoghurtburkar

•   Glasspaket 
•   Godispåsar
•   Ketchupflaskor
•   Korkar och lock i  
     plast
•   Köttråg
•   Plastflaskor utan pant
•   Plastfolie 



Vad slänger jag här?
Här lägger du förpackningar av papper. Förpackningarna ska vara 
tomma och du lägger dem löst i kärlet. Det kan till exempel vara:

För att få plats i kärlet 
Vik förpackningarna noggrant för att få plats med dem i kärlet utan 
att de fastnar när kärlet töms. Skruvkorkar och annat som är lätt 
att ta bort och som är av annat material än papper sorterar du 
med det material korken består av. På förpackningar som innehåller 
till exempel mjölkprodukter kan du låta korken sitta kvar 
för att minska lukt. Den sorteras bort på behandlingsanläggningen. 

Vad händer sen?
Skräp sorteras bort från pappersförpackningarna. Sedan packas de 
i balar och förs till pappersbruk. Där kontrolleras deras kvalitet inn-
an de behandlas och blir nya pappersprodukter. Fibrerna i papper 
är starka och kan återvinnas upp till sju gånger innan de 
blir för slitna.

•   Askar av papper
•   Blompapper
•   Bröd- & bageripåsar
•   Flingpaket
•   Juicepaket
•   Kartonger 

•   Sockerpåsar
•   Tablettaskar
•   Tårtkartonger
•   Tändsticksaskar
•   Wellpapp
•   Äggkartonger

•   Lådor av papper
•   Mjölkförpackningar
•   Papperspåsar
•   Presentpapper
•   Pizzakartonger
•   Rullen till 
     husållspapper



•   Barnmatsburkar
•   Deodoranter i glas
•   Kryddburkar
•   Läskflaskor
•   Marmeladburkar

•   Majonnäsburkar
•   Rakvattenflaskor
•   Syltburkar
•   Såsflaskor
•   Vinflaskor

Vad slänger jag här?
Burkar och flaskor i ofärgat glas, det vill säga genomskinligt glas, 
slänger du här. Färgat glas sorteras i eget fack. Förpackningarna 
ska vara tomma och du lägger dem löst i kärlet.  
Det kan till exempel vara:

Sortera korkar och lock för sig
Korkar och lock skruvar du loss från den ofärgade eller färgade 
glasförpackningen. De sorterar du separat utefter vilket material 
de består av. Ett lock av metall sorteras till exempel som metallför-
packning.

Varför ska jag sortera ofärgat och färgat glas separat?
Enbart ofärgade glasförpackningar kan bli nya ofärgade glasför-
packningar. Hamnar det färgat glas bland det ofärgade måste 
glasbruken göra nytt färgat glas. Därför sorterar vi glaset i sepa-
rata behållare. Det gör återvinningsprocessen enklare och det blir 
möjligt att göra olika glasprodukter.



Vad slänger jag här?
Förpackningar och lock av metall lägger du här. Förpackningar-
na ska vara tomma och du lägger dem löst i kärlet. Det kan till 
exempel vara:

Tips vid sortering
Är du osäker på om det är en plast- eller metallförpackning? 
Knyckla ihop förpackningen. Behåller den formen består den till 
största delen av metall och du ska lägga den med metallför-
packningarna.

Vad händer sen?
Metallförpackningar sorteras maskinellt och smälts sedan ner. 
Metall kan återvinnas hur många gånger som helst utan att 
kvaliteten försämras. Kapsylen du lämnade kan i nästa liv bli en 
del av en konservburk. Det spara 95 procent energi att återvinna 
metall jämfört med att tillverka ny.

•   Aluminiumfolie
•   Bakformar i aluminium
•   Kaffekapslar 
•   Kakburkar i metall
•   Kapsyler

•   Konservburkar
•   Metallock
•   Matlådor i aluminium
•   Sprayburkar (pystomma)
•   Tuber



Visste du att

… det går att återvinna glas, stål och aluminium hur  
     många gånger som helst.

… vi alla har en laglig skyldighet sortera vårt avfall.

… Sverige är bland de bästa länderna i världen när det  
    gäller återvinning av wellpapp och tidningar.

… 2016 slängde vi 200 000 ton ätbar mat i Sverige.

... om alla lämnar in sina kapsyler räcker stålet till plåt  
    för 2 200 nya bilar, varje år.



Kontakt

Kundtjänst vatten och avfall, 0325-183 35
tekniska@svenljunga.se

Mer information finns på svenljunga.se/fyrfack


