
Sorteringsguide

Information till hushållen om avfallshantering och källsortering
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Vår målsättning är att göra det så lätt som möjligt för våra hyresgäster  
att lämna sitt avfall på ett miljöriktigt sätt.

Ett led i det arbetet är denna broschyr med information om var du ska 
lämna olika typer av avfall.

Extra viktigt är att farligt avfall, till exempel batterier och elavfall, inte  
hamnar i den vanliga soppåsen, se sidan 14. 

Det är också viktigt att till exempel plåtförpackningar, plastförpackningar 
och tidningar sorteras ut så att materialen kan återvinnas.

Enligt lagen måste alla sortera ut farligt avfall, förpackningar och tidningar 
ur sitt avfall.

Miljövärden
Miljövärden svarar gärna på dina frågor om avfall. I några områden har vi 
inga miljövärdar, då får du vända dig till husvärden. Telefonnummer hittar 
du i trappuppgången.

Miljöhus eller miljörum eller annat system?
Många av våra hyresgäster har tillgång till ett miljöhus eller miljörum där 
man kan sortera tidningar, förpackningar, lampor, lysrör, batterier, matavfall 
och restavfall.

Har du inget miljöhus eller miljörum med full sortering så kan det ändå finnas 
möjlighet till viss sortering i till exempel avfallsrum. Annars ska tidningar, 
förpackningar och batterier lämnas på en återvinningsplats. Var du ska 
lämna ditt restavfall och matavfall beror på i vilket område du bor, tala med 
din miljövärd eller husvärd.

Information om återvinningsplatser finns på www.goteborg.se. Du kan 
också ringa Kretslopp och vattens kundservice tel: 031-368 27 00.

Det gröna Poseidon
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Det du lämnat till återvinning 
används till nya saker

Matavfall blir biogas

Förpackningar av metall blir

Förpackningar av plast blir

Förpackningar av papp och papper blir

Tidningar och trycksaker blir

Färgat glas blir

Ofärgat glas blir
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Matavfall

• Tobak, fimpar och snus
• Blöjor och bindor
• Tyg
• Innehållet i dammsugar-  
 påsen 
• Kattsand och kutterspån
• Sand, jord, lera och grus
• Grillkol och vedaska

• Matrester, råa och tillagade
• Frukt- och grönsaksrester
• Ägg (även skal)
• Bröd
• Kaffesump, kaffefilter  
• Teblad och tepåsar
• Hushållspapper och  
 servetter
• Snittblommor 

I de flesta områden har vi insamling av matavfall.  
Prata med din miljövärd eller husvärd om du har frågor om  
insamlingen av matavfall.
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Så lyckas du med bruna påsen
Matavfallet är en viktig resurs. Därför ska det sorteras ut och 
lämnas i den bruna påsen. Det insamlade matavfallet körs till  
en behandlingsanläggning och används för att göra energirik  
biogas för fordon och näringsrik biogödsel. 

5. Fyll inte påsen ända  
upp utan bara till  
markeringslinjen.

2. Vik upp  
och ställ den  
i den luftande 
plastkorgen.

1. Ta fram en 
ny  pappers-
påse.

6. Vik ihop påsen noga.

7. Stoppa inte 
pappers-
påsen i en 
plastkasse.

8. Kasta påsen i rätt inkast eller 
lägg den i rätt behållare.

3. Lägg lite 
tidnings- eller 
hushållspapper 
i botten.

4. Ta upp matavfallet ur 
vasken. använd gärna en 
”slaskupp”-skrapa så att 
det rinner av så mycket 
vatten som möjligt.
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Restavfall

Det som är kvar efter  
sortering, till exempel: 
• Trasiga kläder
• Blöjor och tvättlappar
• Små mängder glas och
 porslin, väl inslaget
• Diskborstar och disktrasor 
• Dammsugarpåse 
• Kuvert och klisterlappar

• Matavfall
• Farligt avfall
• Förpackningar
• Tidningar
• Användbara kläder
• Batterier
• Mediciner, sprutor
• El- och elektronikavfall

Det som är kvar efter att du sorterat kallas restavfall och  
läggs i soppåsen. Avfallet går till förbränning och energin används 
till värme och el.
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Gör så här med matfett och matolja

MATFETT

Torka pannan  
med hushålls-
papper. Släng  
pappret i påsen  
för matavfall  
eller i soppåsen.

Låt oljan svalna.
Häll den i en burk  
eller förpackning  
med lock.

Släng burken 
i soppåsen.

MATOLjA

Om matfett och matolja hamnar i avloppet stelnar det och bildar 
klumpar. Dessa klumpar kan orsaka stopp och översvämningar 
hemma hos dig eller störa processen i reningsverket, därför ska 
du aldrig hälla fett eller olja direkt i vasken.
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Förpackningar av metall

Här lägger du till exempel:
• Konservburkar
• Aluminiumfolie
• Tuber i metall för mat,  
 tex kaviar
• Lock och kapsyler
• Värmeljus (urbrunnet)
• Tom och torr metallburk   
 som innehållit färg/lim
• Helt tömda sprayburkar 

• Burkar som innehåller
 färg och lim
• Sprayburkar med innehåll

Förpackningar av metall lämnas i miljöhus och miljörum eller  
på återvinningsplats.
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Här lägger du till exempel:
• Plastpåsar
• Mjuka plastförpackningar
• Frigolit
• Chipspåsar
• Ketchupflaska
• Schampooflaska
• Glasslåda 

• Leksaker av plast
• Diskborstar
• Tandborstar
• Cd-fodral
• Blomkrukor av plast

Förpackningar av plast

Förpackningar av plast lämnas i miljöhus och miljörum eller  
på återvinningsplats.
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Förpackningar av papp 
och papper

Här lägger du till exempel:
• Mjölkpaket, juicepaket
• Pastapaket
• Tvättmedelskartong
• Papphylsan i toarullen
• Omslags- och presentpapper
• Wellpapp
• Mjöl- och sockerpåse
• Kasse av papper

Förpackningar av papp och papper lämnas i miljöhus och miljörum  
eller på återvinningsplats.
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• Tidningar
• Broschyrer
• Skrivpapper
• Kuvert
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Tidningar och trycksaker

Här lägger du till exempel:
• Dagstidningar
• Veckotidningar
• Kataloger
• Reklamblad
• Broschyrer
• Skrivpapper

• Kuvert
• Klisterlappar
• Plastat papper
• Plastpåsar

Tidningar lämnas i miljöhus och miljörum eller på återvinningsplats.
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Färgat och ofärgat glas

Här lägger du till exempel:
• Vinflaskor
• Saftflaskor
• Syltburkar

• Dricksglas
• Porslin
• Keramik
• Fönsterglas
• Spegelglas
• Glödlampor

Förpackningar av glas lämnas i miljöhus och miljörum eller  
på återvinningsplats.

Fo
to

: F
TI

.

Fo
to

: F
TI

.



12 13

Grovavfall
Grovavfall är stort avfall  från  
hushållet, till exempel julgranar,
trasiga möbler och cyklar men  
inte elavfall. 

Om du vill slänga stora saker som 
är trasiga hör med din miljövärd
eller husvärd vad som gäller i ditt 
område.

Återanvändning

Släng inte saker som är hela och 
rena. I vissa områden har vi lokala 
återbruk eller secondhandbutiker. 
Hör med din miljövärd eller husvärd. 

Du kan också lämna dina använd-
bara saker till hjälporganisationer. 
De har insamlingsboxar för kläder 
och skor. 

Många organisationer tar också 
emot möbler. På kommunens fem 
återvinningscentraler finns också 
möjlighet att skänka allt från möbler 
till kläder och på Kretsloppsparken 
Alelyckan kan du både skänka och 
köpa begagnat. 
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Större elavfall är till exempel TV-apparater,  
datorer, mikrougnar, stereoapparater.
Mellanstort elavfall är till exempel. kaffe-
bryggare, borrmaskiner, hårtorkar, elvispar.
Mindre elavfall är till exempel rakapparater,  
mobiltelefoner, sladdar.

Ljuskällor är till exempel glödlampor, lågenergi-
lampor eller lysrör. Var försiktig med lamporna så 
de inte går sönder.

Småbatterier är stavbatterier och  
knappbatterier. 

Kemikalier är till exempel lacknafta, pensel-
tvätt, klorin, hårfärgningsmedel, färg, nagellack,  
lim, spillolja, sprayburkar med innehåll.
Kvicksilvertermometrar måste samlas in  
och hanteras försiktigt.

Mediciner är alla sorters läkemedel så som   
tabletter, p-piller, flytande medicin,  
desinfektionsmedel, salvor.
Mediciner och kanyler lämnas
till Apotek.

APOTEK

Farligt avfall måste samlas in 
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Insamlingsställen för elavfall  
och annat farligt avfall

Information om kommunens insamlingsplatser finns på  
www.goteborg.se. Kundservice för kretslopp och vatten,  
tel 031-368 27 00, informerar om insamling av elavfall och annat  
farligt avfall, öppettider på återvinningscentraler mm.

Insamlingsställe Här kan du lämna

Återvinningscentraler Elavfall, bilbatterier,
(Tagene, Sävenäs, Bulycke, småbatterier, ljuskällor, 
Högsbo, Alelyckan). kemikalier m.m.

Miljöstationer Bilbatterier, småbatterier,
finns vid en del bensinstationer. ljuskällor, kemikalier.

Farligt-avfall bilen Mindre och mellanstort 
kör i hela Göteborg vår och höst. elavfall, bilbatterier, små-
 batterier, ljuskällor, kemikalier.

Vissa butiker för elektronik, Allt elavfall.
se lista på 
www.elektronikatervinning.com.

Avfallsskåp (Samlarna) Mindre elavfall, småbatterier,
i vissa butiker. Sprayburkar med innehåll,
 ljuskällor (utom lysrör).

Om det finns miljörum eller miljöhus där du bor kan du lämna lampor, 
lysrör och batterier där. I vissa områden finns det även insamling av 
elavfall. Fråga din miljövärd eller husvärd.



www.goteborg.se www.poseidon.se

Broschyren har tagits fram i samarbete mellan  Bostads Poseidon AB och Kretslopp och vatten.

Tack för att du sorterar  
och gör en insats för miljön.


