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hur du sorterar ditt avfall



Låt ditt avfall få ett fortsatt liv
Vi lever på en planet med begränsade tillgångar, därför är det 
viktigt att vi gör det bästa av det vi har. Det vi tidigare har kallade 
sopor ser vi idag som resurser. Förpackningar blir till nya förpack
ningar, tidningar blir till nya tidningar, matavfall blir drivmedel och 
gödsel, och det övriga hushållsavfallet blir till värme och el. När 
vi använder material vi redan har på ett smart sätt kan vi minska 
uttaget av naturresurser och vi kan minska utsläppen av koldioxid. 

Du sorterar och vi ser till att materialet skickas till återvinning. 
Tillsammans med dig jobbar vi för att allt materialet ska tas till 
vara. Ju bättre du sorterar desto mer material kan återvinnas. Rätt 
resurshantering och återvinning gör stor skillnad och är viktig för 
både vår nuvarande och vår framtida miljö. Vi vill att kommande 
generationer ska ha samma möjligheter som oss.

I den här boken hittar du några enkla tips för hur du som bor i 
 lägenhet ska sortera ditt hushållsavfall. Varje gång du lägger ditt 
avfall i rätt sorteringskärl gör du en viktig insats. 

Varför ska du sortera?

• Av hänsyn till vår miljö
• Avfallet kan återvinnas i nya produkter
• Det sparar på jordens resurser
• Det är fastställt enligt lag sedan år 2002
• Det är ekonomiskt fördelaktigt
• För att ta ansvar för vår framtid

Hur du ska sortera?

Ibland är det svårt att veta hur avfallet ska sorteras.  Vilka 
 sorterings kärl finns? Vad ska slängas i vilket kärl? På de  kommande 
sidorna får du information om hur du ska sortera ditt avfall.

Ibland är en produkt tillverkad av flera olika material som inte går att 
separera. I de här lägena,  sortera efter det material som det vikt
mässigt består mest av. 

Tack för att du sorterar!

I den här boken hittar du några enkla tips för 

hur du som bor i lägenhet ska sortera ditt 

hushållsavfall.



Övrigt hushållsavfall
Övrigt hushållsavfall är sådant som inte är förpackningar eller matavfall. Det som 
hamnar här går inte att materialåtervinna utan skickas till förbränning och blir till 
värme och el. Vår miljö mår bättre om vi minskar mängden sopor som förbränns 
och istället återvinner dem efter material. 

Dina matrester tas om hand och blir till biogas och till gödsel. Ett enda banan skal 
kan driva en bil 100 meter. Vi tar även vara på näringen som finns i matavfallet. 
Resterna som blir över efter biogasproduktionen blir till gödsel och viktiga ämnen 
som kväve och fosfor återförs till åkrarna. Ditt matavfall är värdefullt.
 

• brödkanter
• fruktskal
• fiskrens
• grönsaksrester

Blommor och äggskal kan inte bli biogas och ska därför 
sorteras som övrigt hushållsavfall.

Matavfall

• plåster
• servetter
• snittblommor
• tobak
• tops
• äggskal

  Exempel på övrigt hushållsavfall:

• Blöjor
• CDskivor
• disktrasor
• dammsugarpåsar 
• kuvert
• pennor

Exempel på matavfall:

• kaffesump
• matfett
• matrester
• tepåsar



Du kan spara många träd genom att återvinna dina pappersförpackningar – ett 
ton returpapper motsvarar ungefär 14 träd. Papper kan återvinnas och bli till nytt 
papper hela sju gånger innan pappersfibern är för sliten. 

     

Pappersförpackningar
Av dina återvunna tidningar tillverkas nya tidningar och pappersprodukter. Du 
behöver inte ta bort häftklamrar, gem eller spiraler. Dessa sorteras bort av en 
magnet och skickas till metallåtervinning. 

      

Tidningar

Exempel på pappersförpackningar:

• juiceförpackningar
• mjölkkartonger
• mjölpåsar
• presentpapper
• papperspåsar

• pastakartonger
• toalettpappersrullar
• tetrapak
• wellpapp
• äggkartonger

Exempel på tidningar:

• kataloger
• magasin 
• pocketböcker
• reklamblad

Tänk på att kuvert ska sorteras som övrigt hushållsavfall.

• broschyrer
• dagstidningar
• tidsskrifter
• kontorspapper



          

Plastförpackningar återvinns och blir helt nya plastprodukter, till exempel blom
krukor eller plaststolar. För varje kilo plast vi återvinner spar vi 1,8 liter olja.  
Du sorterar hårda och mjuka plastförpackningar och frigolit tillsammans. 

Plastförpackningar
I kärlet för metall lägger du alla förpackningar och delar av förpackningar som 
är gjorda av metall. Den återvunna metallen används sedan som material till nya 
metallprodukter. Metall kan återvinnas hur många gånger som helst utan att 
kvaliteten blir sämre. 

Metallförpackningar

Exempel på plastförpackningar:

• plastburkar
• plastfolie
• plastlock 
• plastpåsar
• schampoflaskor
• tablettkarta

• bubbelplast
• cellofan
• chipspåsar
• godispapper
• juiceflaskor
• ketchupflaskor

Exempel på metallförpackningar:

• aluminiumfolie
• burklock
• kapsyler
• kaffekapslar

• konservburkar 
• torra färgburkar
• tuber
• sprayflaskor

Tänk på att det inte ska finnas någon gas kvar i sprayflaskorna, 
om det gör det sorteras de som farligt avfall. 



          

Glas kan återvinnas och bli till nya flaskor och burkar hur många gånger som helst 
utan att kvaliteten försämras. I det här kärlet lägger du alla burkar och flaskor av 
färgat glas.

   Tänk på:
• Ta bort eventuella korkar och lock från flaskor och burkar (och sortera dem för sig). 
• Porslin är inte glas (små mängder porslin kan slängas som övrigt hushållsavfall, stora 

mängdes lämnas till en återvinningscentral).

Färgat glas
I det här kärlet lägger du alla burkar och flaskor av ofärgat glas.

   Tänk på:
• Ta bort eventuella korkar och lock från flaskor och burkar (och sortera dem för sig).
• Fönsterglas ska sorteras som grovavfall och dricksglas ska sorteras som  

övrigt hushållsavfall.

Ofärgat glas



     

Till ljuskällor räknas glödlampor, 
halogenlampor, LEDlampor och 
lågenergilampor. Tänk på att det 
bara är själva ljuskällan (t.ex. en 
glödlampa) som ska läggas här, 
inte hela lampkonstruktionen.

Ljuskällor

Lysrör

Vad gör du om en lågenergilampa eller ett lysrör går sönder? 

     

     
Lysrör och lågenergilampor innehåller kvicksilver. Därför är det viktigt att 
du är varsam när du hanterar dem. Om ett lysrör eller en lågenergilampa 
skulle gå sönder (krossas), gör så här: 
Om det är en varm lampa som går sönder ska du öppna fönstren, lämna 
rummet och stänga dörren efter dig. Vänta 2030 minuter. Samla sedan 
upp lampresterna med en bit kartong och lägg dem i en glasburk med lock. 
Torka sedan golvet med en fuktig trasa och lägg även trasan i glasburken. 
Sätt på locket och märk burken med texten ”kan innehålla kvicksilver”. 
Lämna burken vid platsen för miljöfarligt avfall på återvinningscentralen.

När en kall lampa går sönder ska du hantera den på samma sätt som en 
trasig varm lampa (se tidigare stycke), men du behöver inte vädra och 
lämna rummet. 

Använd inte dammsugare eftersom den kan sprida kvicksilverdropparna i 
luften, vilket ger en ökad risk för inandning.

Lysrör sorteras separat



     

Batterier

Aerosoler

Till grovavfall räknas hushållsavfall som är stort och otympligt och inte kan 
 slängas i någon av de vanliga avfallskärlen. Grovavfall får inte lämnas i sorterings
rummet. Du måste själv se till att grovavfallet lämnas till en återvinningscentral.

• stora kartonger
• dammsugare
• stora leksaker, t.ex. cyklar och 

pulkor

Grovavfall

Exempel på grovavfall:

Exempel på aerosoler:

• kyl och frysskåp
• möbler
• bilbatterier
• tvapparater

• Färgspray
• Insektsspray
• Impregnerings medel
• Hårspray
• Fogskum
• Smörjoljor

Sprayburkar som inte är tomma ska sorteras som farligt avfall vid en 
 återvinningscentral.

Det finns en mängd olika småbatterier. De används bland annat i  fjärrkontroller, 
klockor, kameror, telefoner och spelande födelsedagskort. Alla typer av småbat
terier ska läggas i behållaren för batterier. Däremot ska du lämna  större batterier, 
såsom bilbatterier, till återförsäljare eller en återvinningscentral.



Folie, aluminium  Metallförpackning
Frigolit, stora mängder  Återvinningscentral
Frigolit Plastförpackning
Fryspåse  Plastförpackning
Färgburk (penseltorr) Metallförpackning
Färgburk (penseltorr) Plastförpackning

G
Gladpack Plastförpackning
Glasburk  Glasförpackning
Glasflaska (ej pant)  Glasförpackning
Glasspaket, papper  Pappersförpackning
Glasspaket, plast  Plastförpackning 
Glasspapper, papper  Pappersförpackning
Glasspapper, plast  Plastförpackning
Godispapper, papper  Pappersförpackning
Godispapper, plast  Plastförpackning
Godispåse, papper  Pappersförpackning
Godispåse, plast  Plastförpackning
Gravlykta  Plastförpackning
Grillkolpåse  Pappersförpackning
Grillkycklingpåse  Pappersförpackning
Gräddpaket  Pappersförpackning

H
Hink, plast (t.ex.sylt) Plastförpackning
Hushållspappersrulle  Pappersförpackning
Hårmousseflaska  Metallförpackning
Hårsprayflaska, metall  Metallförpackning
Hårsprayflaska, plast  Plastförpackning

J
Juiceförpackning  Pappersförpackning
Julklappspapper  Pappersförpackning

K
Kaffepaket, papper  Pappersförpackning
Kaffepaket, plast  Plastförpackning
Kakaopaket  Pappersförpackning
Kapsyl  Metallförpackning
Kartonger, well Återvinningscentral
Katalog (t.ex. telefon)  Tidningar 
Kaviartub Metallförpackning
Ketchupflaska, glas  Glasförpackning
Ketchupflaska, plast  Plastförpackning
Konservburk, metall  Metallförpackning
Kork, metall  Metallförpackning
Kork, plast  Plastförpackning
Köttråg, frigolit  Plastförpackning

L
Lock, metall  Metallförpackning
Lock, plast  Plastförpackning
Låda, papp  Pappersförpackning 

A
Aluminiumfolie  Metallförpackning
Aluminiumform  Metallförpackning

B
Bakform, folie  Metallförpackning
Bakform, papper  Pappersförpackning
Barnmatsburk Glasförpackning
Blompapper  Pappersförpackning
Bok, pocket  Tidningar
Broschyr  Tidningar 
Brödpåse, papper  Pappersförpackning
Brödpåse, plast  Plastförpackning
Bubbelplast Plastförpackning
Burk, glas  Glasförpackning
Burk, stålplåt  Metallförpackning
Burklock, metall  Metallförpackning
Burklock, plast  Plastförpackning
Bärkasse, papper  Pappersförpackning
Bärkasse, plast  Plastförpackning

C
Cellofan Plastförpackning
Cellplast  Plastförpackning
Chipspåse, papper Pappersförpackning
Chipspåse, plast  Plastförpackning
Chipsrör, röret  Pappersförpackning
Chipsrör, locket Plastförpackning
Chokladask  Pappersförpackning
Chokladkakspapper  Pappersförpackning
Cigarettpaket  Pappersförpackning
Cornflakespaket  Pappersförpackning
Crème fraicheburk  Plastförpackning

D
Dagstidning  Tidningar
Deodorant, rollon, glas Glasförpackning
Deodorant, rollon, plast Plastförpackning 
Diskmedelsflaska  Plastförpackning
Dryckeskartong  Pappersförpackning

E
Engångsglas, papper  Pappersförpackning
Engångsglas, plast  Plastförpackning
Engångsmugg, papper Pappersförpackning
Engångsmugg, plast  Plastförpackning
Engångsfat, metall Metallförpackning
Engångstallrik, papper  Pappersförpackning
Engångstallrik, plast  Plastförpackning

F
Filmjölkspaket  Pappersförpackning
Flaska, glas (ej pant)  Glasförpackning
Flaska, plast (ej pant)  Plastförpackning
Folie (t.ex. på keso) Metallförpackning

Läskflaska, glas Glasförpackning

MN
Magasin  Tidningar
Margarinask Pappersförpackning
Margarinask, plastdel Plastförpackning
Margarinask, lock  Plastförpackning
Margarin, omslag  Pappersförpackning
Marschall Metallförpackning
Medicinkarta  Plastförpackning
Micropopcornpåse  Pappersförpackning
Mjölkförpackning  Pappersförpackning
Mjölkpaket  Pappersförpackning
Mjölpåse  Pappersförpackning
Månadstidning  Tidningar

OP
O’boyburk  Pappersförpackning
Papprulle Pappersförpackning
Papperspåse  Pappersförpackning
Parfymflaska  Glasförpackning
Pastapaket  Pappersförpackning
Pastapåse  Plastförpackning
PETflaska (ej pant)  Plastförpackning
Pizzakartong  Pappersförpackning
Plast (t.ex. runt korv)  Plastförpackning
Plastburk (t.ex. keso) Plastförpackning
Plastdunk  Plastförpackning
Plastflaska Plastförpackning
Plastfolie  Plastförpackning
Plastlock  Plastförpackning
Plastpåse  Plastförpackning
Plaströr (t.ex. vitaminer) Plastförpackning
Plasttub  Plastförpackning
Plåtburk  Metallförpackning
Postorderkatalog  Tidningar
Potatispåse  Pappersförpackning
Presentpapper  Pappersförpackning
Pulverpåse  Pappersförpackning
Pumpflaska  Plastförpackning
Påse, papper Pappersförpackning
Påse, plast  Plastförpackning
Påse, med metallyta Plastförpackning

R
Refillpåsar (t.ex. sylt)  Plastförpackning
Reklamblad/katalog  Tidningar
Rengöringsspray, flaska  Plastförpackning

S
Saftdunk  Plastförpackning
Saftflaska, glas  Glasförpackning
Saftflaska, plast  Plastförpackning
Schampoflaska, plast  Plastförpackning
Senapsflaska  Plastförpackning

Senapstub  Metallförpackning
Sexpackstråg  Pappersförpackning
Sirapsflaska  Plastförpackning
Skokartong  Pappersförpackning
Skumplast  Plastförpackning
Smörask, ytterkartong  Pappersförpackning
Smörask, plastbägare  Plastförpackning
Smörask, lock  Plastförpackning
Smöromslag  Pappersförpackning
Snusdosa, lock  Plastförpackning
Snusdosa (lös)  Pappersförpackning
Snusdosa (portion)  Plastförpackning
Sockerpaket  Pappersförpackning
Sprayburk, metall  Metallförpackning
Sprayburk, plast  Plastförpackning
Stålband Metallförpackning
Sylthink Plastförpackning

T
Tablettask  Pappersförpackning
Tandkrämstub, metall  Metallförpackning
Tandkrämstub, plast  Plastförpackning
Telefonkatalog  Tidningar
Tetrapak  Pappersförpackning
Tidning  Tidningar
Tub, metall  Metallförpackning
Tub, plast Plastförpackning
Tvålflaska  Plastförpackning
Tvättmedelsflaska  Plastförpackning
Tvättmedelspaket  Pappersförpackning
Tårtkartong  Pappersförpackning

VW
Vakuumförpackning  Plastförpackning
Veckotidning  Tidningar
Wellpapp, låda  Pappersförpackning
Wellpapp, små mängder Pappersförpackning
Wellpapp, stora mängder Återvinningscentral
Vin och spritflaskor  Glasförpackning
Vinkartong  Pappersförpackning 
Vinkartong, påsen  Plastförpackning
Vintetra  Pappersförpackning
Vitaminrör, plast  Plastförpackning
Vitaminrör, metall  Metallförpackning
Vällingpaket  Pappersförpackning
Värmeljushållare Metallförpackning

Y
Yoghurtburk  Plastförpackning
Yoghurtpaket  Pappersförpackning

ÄÖ
Äggkartong Pappersförpackning
Äggskal Övrigt hushållsavfall
Öl och läsktråg  Pappersförpackning
Ölflaska (ej pant)  Glasförpackning

Sorteringsguide i bokstavsordning
(Exempel på förpackningar och hur de ska sorteras. Komplett sorteringsguide hittar du på eem.se)



Sorteringsguide, sorterat efter kategori 
(Några exempel på avfall och hur det ska sorteras. En komplett sorteringsguide hittar du på eem.se)

Engångsfat, metall 
Folie (t.ex. på keso) 
Folie, aluminium  
Färgburk(penseltorr) 
Hårmousseflaska  
Hårsprayflaska, metall  
Kapsyl  
Kaviartub  
Konservburk, metall  
Kork, metall  
Lock, metall  
Marschall  
Plåtburk  
Senapstub  
Sprayburk, metall  
Stålband 
Tandkrämstub, metall  
Tub, metall  
Vitaminrör, metall  
Värmeljushållare

Ofärgat glas
Barnmatsburk 
Burk, ofärgat glas 
Deodorant, rollon, ofärgat glas
Flaska, ofärgat glas (ej pant) 
Glasburk 
Glasflaska (ej pant) 
Ketchupflaska, ofärgat glas  
Läskflaska, ofärgat glas 
Parfymflaska, ofärgat glas  
Saftflaska, ofärgat glas 
Vinflaskor, ofärgat glas  
Spritflaskor, ofärgat glas
Ölflaska, ofärgat glas (ej pant)

Pappersförpackningar
Bakform, papper    
Blompapper  
Brödpåse, papper  
Bärkasse, papper  
Chipspåse, papper 
Chipsrör, röret  
Chokladask   
Cigarettpaket  
Cornflakespaket  
Dryckeskartong  
Engångsglas, papper  
Engångsmugg, papper 
Engångstallrik, papper  
Filmjölkspaket  
Glasspaket, papper  
Glasspapper, papper  

Batterier
Alla typer av batterier, 
förutom bilbatterier

Färgat glas 
Burk, färgat glas  
Deodorant, rollon, färgat glas
Flaska, färgat glas (ej pant)  
Glasburk, färgat glas  
Läskflaska, färgat glas 
Parfymflaska, färgat glas  
Spritflaskor, färgat glas
Ölflaska, färgat glas (ej pant)

Grovsopor
Bilbatteri
Dammsugare
Cykel
Frysskåp
Kartong, stor
Kylskåp
Madrass
Pulka
Stol
Säng
TVapparat

Lyskällor
Glödlampa, alla storlekar
Halogenlampa
LEDlampa
Lågenergilampa

Lysrör
Alla typer av lysrör

Matavfall
Bröd
Fiskrester
Frukt
Grönsaker
Kaffesump
Kött
Pasta
Potatis
Räkskal

Metallförpackningar
Aluminiumfolie  
Aluminiumform  
Bakform, folie  
Burk, stålplåt  
Burklock, metall  

Godispapper, papper  
Godispåse, papper  
Grillkolpåse  
Grillkycklingpåse  
Gräddpaket  
Hushållspappersrulle  
Juiceförpackning  
Julklappspapper  
Kaffepaket, papper  
Kakaopaket  
Låda, papp   
Margarinask,  
Margarin, omslag  
Micropopcornpåse  
Mjölkförpackning  
Mjölkpaket  
Mjölpåse  
O’boyburk  
Papprulle 
Papperspåse  
Pastapaket   
Pizzakartong  
Potatispåse  
Presentpapper  
Pulverpåse  
Påse, papper 
Sexpackstråg  
Skokartong  
Smörask, ytterkartong  
Smöromslag  
Snusdosa (lös)  
Sockerpaket  
Tablettask  
Tetrapak  
Tvättmedelspaket  
Tårtkartong  
Wellpapp, låda  
Wellpapp, små mängder 
Vinkartong   
Vintetra  
Vällingpaket  
Yoghurtpaket  
Äggkartong  
Öl och läsktråg  

Plastförpackningar
Brödpåse, plast  
Bubbelplast 
Burklock, plast  
Bärkasse, plast  
Cellofan 
Cellplast  
Chipspåse, plast  

Chipsrör, locket 
Crème fraicheburk  
Deodorant, rollon, plast  
Diskmedelsflaska  
Engångsglas, plast  
Engångsmugg, plast  
Engångstallrik, plast  
Flaska, plast (ej pant)  
Frigolit 
Fryspåse  
Färgburk (penseltorr) 
Gladpack 
Glasspaket, plast   
Glasspapper, plast  
Godispapper, plast  
Godispåse, plast  
Gravlykta  
Hink, plast (t.ex.sylt) 
Hårsprayflaska, plast  
Kaffepaket, plast  
Ketchupflaska, plast  
Kork, plast  
Köttråg, frigolit  
Lock, plast  
Margarinask, plastdel 
Margarinask, lock  
Medicinkarta  
Pastapåse  
PETflaska (ej pant)  
Plast (t.ex. runt korv)  
Plastburk (t.ex. keso) 
Plastdunk  
Plastflaska 
Plastfolie  
Plastlock  
Plastpåse  
Plaströr (t.ex. vitaminer)  
Plasttub  
Pumpflaska  
Påse, plast  
Påse, med metallyta 
Refillpåsar (t.ex. sylt)  
Rengöringsspray, flaska  
Saftdunk  
Saftflaska, plast  
Schampoflaska, plast  
Senapsflaska  
Sirapsflaska 
Skumplast  
Smörask, plastbägare  
Smörask, lock  
Snusdosa, lock  
Snusdosa (portion)  

Sprayburk, plast  
Sylthink  
Tandkrämstub, plast  
Tub, plast 
Tvålflaska  
Tvättmedelsflaska  
Vakuumförpackning  
Vinkartong, påsen  
Vitaminrör, plast  
Yoghurtburk  

Tidningar
Bok, pocket  
Broschyr   
Dagstidning  
Katalog (t.ex.telefon)   
Magasin  
Postorderkatalog  
Reklamblad  
Telefonkatalog  
Veckotidning

Övrigt hushållsavfall
Blommor
CDskiva
Dammsugarpåse
Disktrasa
Dricksglas
DVDskiva
Fönsterglas
Hundbajspåsar
Kattsand
Kuvert
Penna
Porslin
Servett
Tobak
Äggskal



Tack!
När du sorterar ditt avfall bidrar du till att göra Eskilstuna och vår 
jord till en bättre,  renare och mer hållbar plats. Både för oss och för 
 kommande generationer. Du gör skillnad.

Om du är osäker på hur någonting ska sorteras kan du söka i vår 
 digitala sorteringsguide som du hittar på  eem.se/sorteringsguiden. 
Om du har frågor är du alltid välkommen att ringa oss på nummer 
01610 60 60 eller mejla till kundservice@eem.se.

Hälsningar,
Eskilstuna Energi och Miljö


