
SÅ HÄR SORTERAR  DU DITT AVFALL

MATAVFALL

PAPPERSFÖRPACKNINGAR

HÅRDA PLASTFÖRPACKNINGAR

MJUKA PLASTFÖRPACKNINGAR

RESTAVFALL

Matrester, både tillagade och råa. Kött, 
fisk, ben, frukt- och grönsaksskal, kaffe-
sump, snittblommor och hushållspapper är 
exempel på vad du kan slänga i matavfallet.

Kartonger, omslagspapper, tvättmedels paket, 
pappersmuggar och papperskassar etc.

Dunkar, burkar, flaskor och andra förpack-
ningar av hårdplast.

Plastpåsar, plastfolie, sugrör, medicinkartor, 
frigolit och säckar av mjukplast.

Restavfall är det som blir över efter att du 
sorterat ditt avfall, t ex kuvert, blöjor, kera-
mik, tuggummi, disktrasa, kattsand, fimpar, 
snus och dammsugarpåse.

Utsorterat matavfall mals ner och pumpas in till biogas-
anläggningen i Helsingborg där det rötas. Då bildas biogas 
som blir till fordonsbränsle för bussar och bilar samt bio-
gödsel som blir näring till åkrar i regionen.

Pappersförpackningar packas i balar och körs sedan till pappers-
bruken, där de behandlas för att bli nya pappersprodukter som  
t ex ny kartong, wellpapp och ytskikt på gipsskivor.

Hårda plastförpackningar sorteras i olika plastsorter och 
ibland även efter färg och blir till nya produkter eller energi.

Mjuka plastförpackningar som samlas in från hushållen 
 återvinns till nya produkter eller energiåtervinns.

Restavfall skickas till förbränning för energiåtervinning. 

TÖMDA OCH IHOPVIKTA

TÖMDA

TÖMDA

Använd papperspåsen till ditt   
matavfall. Matavfallet får inte  
läggas i plastpåsar eller biopåsar.

Finns det annat material i förpack-
ningen tar du bort det som är lätt 
att ta bort, t ex en skruvkork.

Tryck ner mjukplast i t ex en  bröd- 
påse som du knyter så tar det mindre 
plats. OBS! Mjukplastsäcken hämtas 
efter beställning 6 gånger per år.

Endast förpackningar, inga andra 
produkter av plast såsom, disk- 
borstar, pulkor och tandborstar etc. 
Pantflaskor lämnas i automat.

Restavfallet ska förpackas i påsar. 

TIDNINGAR
Allt som går att bläddra i, dagstidningar, 
reklamblad, kataloger, pocketböcker och 
pappersark.

Av gamla tidningar blir det bland annat nya tidningar.
Kasta inte kuvert (sorteras som 
restavfall), pappers- eller plast- 
kassar bland tidningar.

OFÄRGADE GLASFÖRPACKNINGAR Burkar och flaskor av ofärgat glas.

Glasförpackningar går till en fabrik för glasåtervinning. Där 
sorteras, rensas och krossas glaset innan det smälts ner för att 
kunna användas till ny råvara. När återvunnet glas används som 
råvara vid glastillverkning sparas 20 procent energi.TÖMDA

Sortera bort korkar och lock. 
Endast förpackningar av glas, inga 
dricksglas, glödlampor, lågenergi-
lampor, spegelglas eller fönsterglas.

FÄRGADE GLASFÖRPACKNINGAR Burkar och flaskor av färgat glas t ex  
grönt eller brunt.

Glasförpackningar går till en fabrik för glasåtervinning. Där 
sorteras, rensas och krossas glaset innan det smälts ner för att 
kunna användas till ny råvara. När återvunnet glas används som 
råvara vid glastillverkning sparas 20 procent energi.TÖMDA

Sortera bort korkar och lock. 
Endast förpackningar av glas, inga 
dricksglas, glödlampor, lågenergi-
lampor, spegelglas eller fönsterglas.

METALLFÖRPACKNINGAR Konservburkar, kaviartuber, aluminiumfolie, 
metallock och kapsyler.

Metallförpackningar sorteras med hjälp av magneter och smälts 
sedan ned. Metall kan återvinnas hur många gånger som helst 
utan att kvaliteten försämras. Vi sparar 95 procent energi när vi 
tillverkar nya produkter av återvunnen aluminium.

TÖMDA

Endast förpackningar, inga andra 
produkter av metall såsom stek- 
pannor eller bestick. Pantburkar 
lämnas i automat.
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