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Restavfall

(din soppåse - hushållsavfall)

Lämna i särskilda kärl, marknedkast eller sopnedkast beroende på vad som
finns i ditt område.

Brännbart hushållsavfall

Ej brännbart hushållsavfall

Exempel:

Exempel:

•

Matrester och hushållspapper
(om inte insamling av matavfall finns)

•

Stekpannor, kastruller

•

Blöjor, bindor, kattsand

•

Dricksglas, små speglar

•

Textilier, skor
(om inte insamling av textil finns)

•

Porslin

•

Rakblad

•

Andra små föremål av glas eller
metall som inte är förpackningar

•

Föremåll av trä, papper och plast
som inte är förpackningar

Vad händer sen?

Brännbart hushållsavfall bränns och
blir fjärrvärme/el.

Lämnas i särskilt kärl där sådant finns.

Vad händer sen?

Icke brännbart hushållsavfall sorteras för att
sen återvinnas eller deponeras på ”soptipp”.

Obs! Förpacka alltid hushållsavfall i t ex plastpåse.
Vassa eller spetsiga saker ska först förpackas i t ex tidningspapper och lite tejp.

Tidningar
Lämnas i källsorteringsrum, ÅVS eller ÅVC
Tidningar är till exempel:
•
Dagstidningar
•
•
Veckotidningar
•
•
Kataloger
•

Obs!

Reklamblad
Broschyrer
Kontorspapper

Ej kuvert och post-it-lappar, det är restavfall.

Vad händer sen?
Återvunna tidningar blir nya tidningar, servetter eller hushålls- och toalettpapper.
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ÅVS=Återvinningsstation ÅVC=Återvinningscentral

Lämnas i särskilt kärl där sådant finns.

Pappersförpackningar
Lämnas i källsorteringsrum, ÅVS eller ÅVC
Pappersförpackningar är t ex:
•

Mjölk- och juiceförpackningar

•

Presentpapper

•

Skokartonger

•

Toarullar

•

Bärkassar

•

Äggkartonger

•

Flingpaket

Obs!
Skölj ur och vik ihop. Bara mindre förpackningar av papper.

Vad händer sen?

Återvunna pappersförpackningar blir nya pappersförpackningar och ytskikt på
gipsskivor. Pappersfibrer är så starka att de kan återanvändas minst sju gånger.

Wellpapp
Mindre mängder lämnas i källsorteringsrum eller lämnas som pappersförpackning på ÅVS. Stora mängder lämnas på ÅVC.
Wellpapp är papp med veckad kärna (vågigt mellanskikt), till exempel:
•

Större pappersförpackningar som
ytteremballage till möbler, TV m m.

•

Flyttlådor / banankartonger

•

All kartong med veckad kärna

Obs!

Bara förpackningar av wellpapp.
Inte mjölkförpackningar o dyl,
det är pappersförpackningar.

Vad händer sen?

Återvunnen wellpapp blir nya förpackningar och pappskiktet på gipsskivor.
Ju mindre annat papper i fraktionen, dess bättre!
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Metallförpackningar
Stora mängder lämnas på ÅVC.
Metallförpackningar är till exempel:
•

Konservburkar

•

Värmeljushållare

•

Metallock

•

Läkemedelsrör (tomma)

•

Aluminiumfolie

•

Kapsyler

•

Tuber (behåll locket på!) •
Dryckesburkar utan pant
Rena, tomma, torra färgburkar

•

Obs!

Inte metallskrot såsom bildelar, det är grovavfall.
Inte burkar med pant, de pantas i butik.
Inte stekpannor etc, de är icke brännbara hushållssopor/grovavfall.
Inte färgburkar med färgrester kvar, det är farligt avfall.

Vad händer sen?

Återvunna metallförpackningar blir nya förpackningar, armeringsjärn, bildelar m m.
Aluminium kan användas om och om igen och hela 95 procent av energin sparas!

Plastförpackningar
Lämnas i källsorteringsrum, ÅVS eller ÅVC
Plastförpackningar är till exempel:
•

Burkar av plast

•

Plastpåsar/plastkassar

•

Plastfolie

•

Dunkar och flaskor av plast

•

Sylthinkar

•

Frigolit i små mängder

•

Andra emballage av plast

Obs! Plast och frigolit som är större än 30x30 cm lämnas som grovt avfall på ÅVC.
Vad händer sen?

Återvunna hårdplastförpackningar blir rör, plank, lastpallar och utemöbler.
Ett kilo plast innehåller lika mycket energi som en liter eldningsolja!
Återvunna mjukplastförpackningar blir sopsäckar, bärkassar och kabelskydd.
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Glasförpackningar
Lämnas i källsorteringsrum, ÅVS eller ÅVC

Ofärgat glas

ÅVS=Återvinningsstation ÅVC=Återvinningscentral

Flaskor och burkar av ofärgat glas.

Färgat glas

Flaskor och burkar av färgat glas.

Obs!

Bara förpackningar av glas, alltså inte porslin, keramik, dricksglas, fickspeglar och
fönsterglas. De är icke brännbara hushållssopor/grovavfall.
Inte pantflaskor, de pantas i butik.
Inte glödlampor, lysrör och lågenergilampor, de är egna fraktioner.

Vad händer sen?
Sju av tio återvunna glasförpackningar smälts ned
och blir nya flaskor.
Resten blir glasfiberull (isoleringsmaterial).
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Elektronikavfall
Lämnas i källsorteringsrum eller ÅVC
Elektronikavfall är ”allt som har sladd eller batteri”, till exempel:
•

TV-apparater

•

Datorer

•

Telefoner

•

Hushållsmaskiner

•

Elektriska handverktyg

•

Glimtändare

•

Radioapparater

•

Leksaker som drivs med el eller batteri

•

Miniräknare

•

Spelande gratulationskort

•

Sladdar

•

Lysande/blinkande reflexer

Obs!

Inte lysrör, lampor, batterier och tonerkassetter och färgpatroner, de sorteras var
för sig. Försök inte slå sönder eller ta isär elektronikskrotet själv, det försvårar
återvinningsarbetet.
Elapparaterna tas isär och delarna återvinns på olika sätt. Farliga ämnen som tungmetaller och flamskyddsmedel tas om hand så de inte skadar natur eller människor.

Små batterier
Lämnas i källsorteringsrum, ÅVS eller ÅVC
Batterier är alla batterier utom bilbatterier.
Även mobiltelefonbatterier m m.

Obs!

Inte bilbatterier, de är farligt avfall.

Vad händer sen?

Batterier återvinns eller lagras på ett miljöriktigt sätt.
Batterier innehåller ofta bly, kadmium och kvicksilver som kan förorena naturen
om det inte tas om hand på rätt sätt.
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Vad händer sen?

Tonerkassetter och färgpatroner
Lämnas i källsorteringsrum, ÅVS eller ÅVC
Alla sorters tonerkassetter och färgpatroner till skrivare och kopiatorer.

Obs!

Lägg gärna toner och färgpatroner
i en plastpåse, annars kan rester av
färgpulver spridas i insamlingslådan.

Vad händer sen?

Tonerkassetter och patroner återfylls
eller plockas isär för att återanvändas i
delar till nya tonerkassetter och
patroner. Det som inte kan återvinnas
bränns och energin utvinns.

ÅVS=Återvinningsstation ÅVC=Återvinningscentral

Tömning av fraktionerna
Det källsorterade materialet
hämtas av särskilda fordon.
Ser det ut som om allt hälls ned
i samma utrymme i bilen?
Det stämmer lyckligtvis inte!
Bilen har olika behållare
för olika fraktioner.
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Långa lysrör
Lämnas i källsorteringsrum eller ÅVC
Lysrör är alla sorters lysrör som är längre än 60 cm .

Obs!

Det är viktigt att lysrören förblir hela.
Inuti finns ett pulver som innehåller kvicksilver.
Lysrör under 60 cm, glödlampor och
lågenergilampor sorteras för sig.
Glimtändare och armaturer är elektronikavfall.

Vad händer sen?

Lysrörets olika delar återvinns.
Kvicksilvret tas om hand så att det inte skadar natur eller människor.

Övriga ljuskällor

(Glödlampor och lågenergilampor)
Lämnas i källsorteringsrum eller ÅVC
Övriga ljuskällor är alla sorters lågenergilampor och glödlampor,
lysrör som är 60 cm eller kortare, gasurladdningslampor och kvicksilverlampor.

Obs!

Det är viktigt att ljuskällorna förblir hela eftersom vissa lampor innehåller kvicksilver!
Lysrör över 60 cm är en egen fraktion. Glimtändare är elektronikavfall.

Vad händer sen?

Lågenergilampornas olika delar
återvinns.
Kvicksilvret tas om hand så att det
inte skadar natur eller människor.
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Grovavfall

(”grovsopor”)

Lämnas i källsorteringsrum eller ÅVC
Innan du kastar, tänk på att många saker går att återanvända, sälja eller lämna till en
second hand butik.

ÅVS=Återvinningsstation ÅVC=Återvinningscentral

Du kan bara lämna mindre grovavfall i kärlen i våra källsorteringsrum. Inget som är
större än 50x50 cm. Större saker lämnas på Görvälns återvinningscentral.
Grovavfall som kan få plats i kärlen
i våra källsorteringsrum:

Grovavfall som måste lämnas på
Görvälns återvinningscentral:

•

Pall

•

Möbler

•

Hopfällbar stol

•

Säng

•

Trehjuling

•

Bord

•

Kudde

•

Soffa

•

Dockvagn

•

Fåtölj

•

Stekpanna

•

Cykel

•

Kastrull

•

Madrass

•

Blomkruka

•

Barnvagn

•

Väska

•

Större matta

•

Mindre matta

•

Bilbarnstol

•

Paraply

Obs!

Saker som innehåller giftiga
ämnen, t ex elektronik,
kemikalier och batterier,
får inte läggas
bland grovsoporna.

Vad händer sen?

Grovsoporna sorteras och
det mesta återvinns.
Trä bränns och blir värme.
Det som är kvar deponeras.
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Farligt avfall
Lämnas bara på ÅVC
Farligt avfall är till exempel:
•

Kemikalier (t ex hårfärgningsmedel, starka rengöringsmedel)

•

Lösningsmedel (t ex avfattningsmedel, T-röd)

•

Lim

•

Spillolja, oljefilter

•

Sprayburkar

•

Bensin

•

Bekämpningsmedel

•

Termometrar
med kvicksilver

•

Färgburkar
med färgrester

•

Nagellack

Obs!

Farligt avfall får inte lämnas i källsorteringshusen.
Lämna ditt farliga avfall på Görvälns Återvinningscentral eller till kommunens mobila
återvinningscentral (för plats och tid, se www.jarfalla.se).
Lämna alltid farligt avfall i väl förslutna påsar.
Lämna kemikalier var för sig, häll inte ihop dem i samma flaska.
Mediciner lämnas till apotek.

Vad händer sen?

Farligt avfall sorteras och behandlas så att det förorenar miljön så lite som möjligt.

Görvälns återvinningscentral
Här lämnar du bl a farligt avfall, begagnade kläder och trädgårdsavfall.

Vägbeskrivning:

Åk Mälarvägen mot Görväln.
Tag av till höger på Återvinningsvägen strax innan Görvälns Griftegård.
Det är skyltat ”Återvinningscentral”.

Öppettider:

Se Järfälla kommun, www.jarfalla.se eller tel 08 580 285 00.
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Matavfall
Lämnas i särskild behållare om matavfallsåtervinning finns i ditt område.
Lämnas annars som restavfall (soppåsen).
Matavfall är till exempel rester av:
•

Alla sorters matrester

•

Skal från frukt och grönsaker

•

Kött, öven ben

•

Fisk och skaldjur

•

Gammalt bröd

•

Ostkanter

•

Hushållspapper

•

Kaffesump

•

Te, tepåsar

Obs!

Använd bara den särskilda, bruna papperspåsen.
Kommer det plast eller andra felaktiga material i
matavfallet, så kan inte materialet rötas.

ÅVS=Återvinningsstation ÅVC=Återvinningscentral

Det här är restavfall, inte matavfall:
•

Fimpar, cigaretter, snus, tobak

•

Bindor, tamponger

•

Blöjor

•

Jord och krukväxter

Vad händer sen?

Matavfallet mals ned och skickas till en rötningsanläggning.
Där blir det till miljövänligt biobränsle
som bl a driver bussar.
Rötslammet som blir över används
som biogödsel vid ekologisk odling.
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Därför ska vi källsortera
Framtiden är målet

Målet med källsortering är ett hållbart
samhälle där vi kan leva gott även i
framtiden. Då måste vi gå över från
linjära (”slit och släng”) till cirkulära
(hållbara) materialflöden. Istället för
att bryta nya material och transportera
dem över jordklotet, återanvänder vi det
vi redan har. Vi förlänger livslängden
på materialet och minskar samtidigt
avfallsmängden. Ett enkelt sätt att ta
ansvar för klimatet och framtiden!

Alla måste källsortera

Enligt lag är alla i Sverige skyldiga att
källsortera avfall och förpackningar så
långt det är möjligt.
Så här säger lagen:
24 b §6 Den som har använt en förpackning som
blivit hushållsavfall ska sortera ut förpackningsavfallet från annat avfall och lämna förpackningsavfallet till
1. ett godkänt retursystem ... för plastflaskor och
metallburkar... eller
2. ett insamlingssystem som har tillstånd enligt...
förordningen... om producentansvar för
förpackningar...

Producenten måste betala

Producenten, som tillverkat förpackningen, är tvungen att hämta den och
lämna den till återvinning. Det kallas
producentansvar. Detta regleras i förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar, med stöd i
Miljöbalkens kapitel 15.

Sortera rätt!

Det är viktigt att sortera, och att sortera
rätt. En porslinskopp bland glaset gör
att hela fraktionen inte kan återvinnas.
Plast i matavfallet gör att avfallet inte
kan rötas.

Återvinning

Många material kan återvinnas om och
om igen. Pappersfibrer kan återvinnas
minst sju gånger. Plast och metall är
extra bra: de kan ibland återvinnas hur
många gånger som helst. Vi sparar både
på själva materialet och på all energi
som går åt för att
bryta ny metall och
utvinna ny olja till
plast.

Järfällahus AB, Box 197, 177 24 Järfälla
Besöksadress: Drabantvägen 2 Telefon: 08-580 836 00
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