
Så här sorterar du ditt avfall enligt fyrfackssystemet Tips och bra att veta

I brännbart läggs det som bli kvar efter du källsorterat, dvs 
sånt som inte går att återvinna. Tex kuvert, blöjor, tuggummi, 
disktrasor, fimpar, snus, dammsugarpåsar, diskborste, tand-
borste, utslitna klädesplagg.

Ju mindre brännbart avfall, ju större nytta gör du för miljön. 
Det brännbara avfallet förbränns i en ugn vid en hög tempe-
ratur. Värmen som bildas vid förbränningen tas om hand och 
blir till fjärrvärme som värme i hushållen.

Lägg allt matavfall i den bruna kompostpåsen. Matavfall är sånt 
som bryts ned biologiskt. Matrester, kött, bröd, fiskrens, frukt- 
och grönsaksrester, kaffesump med filter, tepåsar, äggskal och 
potatisskal.

Använd alltid kompostpåsar till ditt matavfall. Inget matavfall 
får slängas löst i kärlet. Det komposterbara avfallet rötas för 
framtagning av biogas och därefter blir det näringsrik jord.

Allt du kan bläddra i lägger du löst i detta fack. 
Dags- och kvällstidningar, reklamblad, kataloger, pocketböcker, 
pappersark och kopieringspapper.

Returpapper kan återvinnas upp till åtta gånger. OBS! Kasta 
inte kuvert och post-it lappar bland tidningar, det hör hemma 
i fraktionen för brännbart.

Förpackningar av papper, kartong och wellpapp läggs i detta 
fack. De ska vikas ihop och plattas till så får det plats mer. 
Omslagspapper, mjölpåsar, sockerpaket, papperskassar, flingpa-
ket, skokartonger, mjölkkartong och tvättmedelspaket.

Om det finns annat material som tex plastkork på mjölkkar-
tongen, skruva bort den och sortera korken som plast. Pap-
persfiber i pappersförpackningar kan återanvändas 6-7 gånger 
innan fibern är utslitna.

Alla förpackningar och delar av förpackningar som är av me-
tall. Konservburkar, kaviartuber, aluminiumfolie, kapsyler och 
metallock.

Det lönar sig att återvinna, man kan återvinna stål och alumi-
nium hur många gånger om helst. OBS! Inga stekpannor eller 
bestick i kärlet för metallförpackningar.

Mjuka och hårda plastförpackningar. Burkar, flaskor och för-
packningar av hårdplast. Plastpåsar, plastfolie och refillpaket.

Plastförpackningar kan återvinnas upp till sju gånger innan 
plasten är utsliten och går till energiutvinning. OBS! Plastflas-
kor med pant, ska lämnas till pantsystem. 

Burkar och flaskor av tex grönt, brunt, blått eller rött glas. 
Syltburkar, saft- och vinflaskor och tomma parfymflaskor. 
OBS! Inte dricksglas! 

Allt glas samlas in till Svensk glasåtervinning i Närke. Där be-
arbetas materialet  till ny råvara för olika glasburkar. Glas går 
att återvinna hur många gånger som helst utan att kvalitén 
försämras.

Burkar och flaskor av ofärgat glas. Syltburkar, saft- och vinflas-
kor och tomma parfymflaskor. OBS! Inte dricksglas! 

Allt glas samlas in till Svensk glasåtervinning i Närke. Där be-
arbetas materialet  till ny råvara för olika glasburkar. Glas går 
att återvinna hur många gånger som helst utan att kvalitén 
försämras.

Genom att sortera ditt 
avfall kan materialen 
användas flera gånger, 
vilket sparar på våra 
naturresurser.

Återvinningen ökar och 
mängden brännbart 
avfall minskar.

Kärl 1 -  töms var 
14:e dag

Kärl 2 - töms var 
4:e vecka

Kärlen har totalt 
åtta fack, varje kärl 
rymmer 370 liter.


