Nu skrotar vi skräpet

SORTERINGSGUIDE
för dig
som jobbar i Göteborgs Stad

goteborg.se/kretsloppochvatten

Gå uppåt i
avfallstrappan!
Avfallstrappan är en del av EU-lagstiftningen
och säger att avfall i första hand ska före
byggas. I andra hand ska vi återanvända
produkter, i tredje hand återvinna materialet
i avfallet. I fjärde hand ska energin i avfallet
återvinnas och i sista hand kan avfallet
deponeras. Ju högre upp i avfallstrappan
vi kommer desto mindre påverkas miljön.

Förebygga

Återanvända
Materialåtervinna
Energiåtervinna
Deponera

Det bästa avfallet är det som aldrig uppstår
När avfallet minskar, minskar också påverkan på klimat
och miljö. Kostnaderna för inköp och avfallshantering
minskar. Det går åt mindre arbetstid till att ta hand om
leveranser och avfall. Lokalerna kan utnyttjas effektivare
och arbetsmiljön bli bättre.
Att förebygga avfall är att minska mängden avfall och
avfallets farlighet. Det är något du gör innan en produkt blir
avfall. Det handlar alltså inte om källsortering utan om saker
vi gör vid till exempel inköp, lagring och användning för att
förhindra att produkter blir avfall överhuvudtaget. Vi ska
förebygga att avfall överhuvudtaget uppstår – det säger
avfallstrappan som är beslutad i EU. Alltså: ju högre upp
i avfallstrappan vi kommer, desto bättre för miljön.

Så här sorterar du
Här ser du olika slags avfall som kan uppstå i en verksamhet och exempel på vad de kan bestå av. Har du
frågor om sortering är du välkommen att kontakta
Kretslopp och vattens kundservice, 031-368 27 00.
Matavfall
• Matrester, råa och tillagade
• Frukt- och grönsaksrester
• Rester från fisk och kött, även ben
• Ägg, även skal
• Hushållspapper och servetter, även kulörta
• Snittblommor
• Kaffesump och tepåsar
Restavfall
• Kuvert, post-it-lappar och laminerat papper
• Diskborstar, tandborstar, trasiga plastsaker,
tuggummi
• Dammsugarpåsar, städsopor och pappershanddukar
• Engångshandskar och andra handskar av
plast eller textil
• Cd-fodral och skivor, videokassetter, trasiga
mappar och plastfickor
• Snus, fimpar och tobak
• Blöjor, bindor och tamponger
• Små mängder porslin och glas som inte är
förpackningar, väl inslaget
Mjuka och hårda plastförpackningar
• Ketchup-, schampo- och rengörings- 
medelsflaskor
• Glasslådor, sylthinkar och plasttråg för mat
• Keso- och yoghurtburkar
• Plastpåsar och chipspåsar
• Plastfolie och frigolit
Handtag och lock av andra material sorteras för sig.
Förpackningar hämtas av upphandlad transportör.

Matavfallet får bara hämtas
av Kretslopp och vatten,
031-368 27 00.

Restavfallet får bara hämtas
av Kretslopp och vatten,
031-368 27 00.

Plasthandskar är inte
förpackningar utan
sorteras som restavfall
(vanliga soppåsen).

Tips!

Pappersförpackningar
• Bärkassar av papper
• Mjölk- och juicepaket
• Kartonger
• Omslagspapper, t ex det runt kopieringspapper
• Vadderade kuvert av papper
Platta till och vik ihop förpackningarna. Skölj ur
mat- och dryckförpackningar för att slippa lukt.
Förpackningar hämtas av upphandlad transportör.
Kontorspapper
• Skrivpapper
• Kopieringspapper
• Enstaka tidningar
Tidningar och trycksaker
• Dags- och veckotidningar
• Broschyrer och reklamblad
• Kataloger och böcker med mjuka pärmar
Inga kuvert! Lägg dem i restavfallet. Kontorspapper, tidningar och trycksaker hämtas av
upphandlad transportör.
Wellpapp
• Stora och små kartonger av wellpapp
Vik ihop och platta till kartongerna. Wellpapp
hämtas av upphandlad transportör.
Glasförpackningar, färgade och ofärgade
• Flaskor utan pant
• Syltburkar
• Dressingflaskor
• Sillburkar
Skilj noga på färgat och ofärgat glas. Sortera
och lämna lock och korkar för sig. Observera att
dricksglas inte hör hit, utan ska sorteras som
restavfall i mindre mängder. Förpackningar
hämtas av upphandlad transportör.

Sortera förpackningen
efter det material som
förpackningen innehåller
mest av. Påsen ovan med
plastfönster sorteras som
pappersförpackning.

Metallförpackningar
• Konservburkar
• Dryckesburkar
• Aluminiumfolie och -formar
• Metalltuber, till exempel kaviar- och
mjukosttuber
• Lock, kapsyler
• Pystomma sprayburkar
Skölj ur förpackningarna, för att slippa lukt.
Vik in vassa lock på konservburkar. Metallförpackningar hämtas av upphandlad transportör.

Kom ihåg att skölja ur
förpackningarna .

Farligt avfall
Farligt avfall ska alltid sorteras ut och förvaras
på ett säkert sätt. Alla el-produkter är farligt
avfall och innehåller metaller som ska återvinnas.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Ljuskällor – sortera lysrör för sig
Datorer och bildskärmar
Trasiga mobiltelefoner
Elektriska verktyg och maskiner
Armaturer
Mikrovågsugnar
Batterier, små och stora
Färgrester
Starka rengöringsmedel och andra kemikalier
Sprayburkar med innehåll (pystomma sprayburkar kan sorteras som metallförpackning)
Spillolja/oljeskräp
Skärande/stickande avfall (t.ex. nålar,
kanyler, lancetter som används för medicinsk
behandling mm INTE glasskärvor eller knivar)
Läkemedel
Bekämpningsmedel

Ta reda på hur insamlingen
av farligt avfall fungerar
på din arbetsplats. Farligt
avfall ska hämtas av
upphandlad transportör.

Större mängder avfall
Har ni stora mängder av till exempel brännbart
avfall, icke-brännbart avfall eller metallskrot
kan ni beställa containrar. De ska hämtas av
upphandlad transportör.

Tips!

Brännbart
• Trasiga trämöbler och textilier
• Kasserade pärmar
• Kasserade böcker med hårda pärmar
Icke brännbart
Trasiga föremål som inte är förpackningar,
gjorda av metall, glas, keramik och porslin.
• Trasiga koppar och behållare av porslin
och keramik
• Trasiga dricksglas
Metallskrot
• Trasig köksutrustning av metall
• Underreden till möbler av metall
• Trasiga cyklar

Bohag som ska slängas (till exempel om en brukare på ett
boende flyttar ut) ska hämtas av Kretslopp och vatten, om
bohaget ej lämnas på en återvinningscentral.

Mindre mängder trasigt
porslin kan läggas väl
inslaget bland restavfallet.

Foto: Johanna Montell

Information och inspiration
På goteborg.se hittar du vägledningar och checklistor som ni kan använda för att komma igång att
förebygga avfall i er verksamhet, till exempel
Förebygg avfall på kontoret, Förebygg avfall i
förskolan, Förebygg avfall i skolan och Förebygg
avfall på äldreboendet.
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Kretslopp och vattens kundservice
Box 123, 424 23 Angered
Telefon: 031-368 27 00
Mån, tis, tors, fre kl 7–16, ons kl 9–16
kundservice@kretsloppochvatten.goteborg.se
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