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Ingenting försvinner 
Har du tänkt på att nästan allting förr eller senare blir sopor? 
Hemma, på jobbet, i skolan, när du äter, när du går på bio, 
ja, nästan hela tiden lämnar du sopor efter dig: urladdade 
batterier, tomma mjölkpaket, äppelskruttar och trasiga 
strumpor... Vart tar allt vägen? Hur du än gör, så försvinner 
det inte. Men om du lägger allt på rätt ställe, kan det mesta 
faktiskt komma till nytta igen. Alltså – var sak har sin plats, 
även när det handlar om sopor! 

Vi måste alla hjälpas åt att ta ansvar för det avfall vi skapar.
I den här broschyren får du reda på var och hur du ska göra 
dig av med olika typer av sopor. Hamnar allt på rätt ställe, 
kan vi som jobbar med avfall ta hand om det på ett sätt som 
är så bra för naturen som möjligt. 

Det du har i din hand är alltså en guide till en bättre miljö.

Lycka till 
önskar din kommun, Sysav och  
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Broschyren är ett samarbete mellan Sysav, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen och 12 kommuner 
i Sysavregionen – Burlöv, Kävlinge, Lomma, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, 
Trelleborg, Vellinge och Ystad.
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Det är lätt
att sortera avfallet rätt.
Gå in på www.sopor.nu

Här finns information om 
hur du sorterar ditt avfall, 
varför det bör sorteras, 
var avfallet ska lämnas 
och vad som händer sedan.



Du har säkert flera sorters farligt 

avfall hemma, till exempel färgrester 

och uttjänta batterier, som inne-

håller ämnen som kan vara skadliga 

för människor, djur och natur. 

För att de skadliga ämnena inte ska 

spridas i naturen, måste du vara 

extra noga med hur du gör dig av 

med ditt farliga avfall. Det får inte 

spolas ner i avloppet eller slängas 

bland de vanliga soporna!

Det här är exempel 
på farligt avfall:
● Batterier
● Bekämpningsmedel
● Elektronik
● Färg-, lim- och lackrester
● Lågenergilampor, lysrör och 
 glödlampor
● Lösningsmedel, till exempel lacknafta,  
 aceton, terpentin och bensin
● Rengöringsmedel, till exempel kalklösare  
 och silverputsmedel 
● Spillolja
● Sprayflaskor som inte är helt tomma  
 eller har innehållit bekämpningsmedel
● Övriga kemikalier
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Ju mindre färg det blir över när du målar, desto bättre för miljön. Köp inte mer än du behöver! 
Då sparar du också pengar. 
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MEDICINER 

Mediciner kan vara ohälso-
samma för naturen, även 
om de är bra för dig. All 
överbliven medicin ska 
lämnas tillbaka till Apoteket.

Lämna i en miljöstation
Farligt avfall ska lämnas i en miljöstation. 
Det är en speciell container som finns 
på återvinningscentralerna och i anslut-
ning till vissa bensinmackar. I miljö-
stationen finns hyllor och backar med 
skyltar så att du enkelt ser var de olika 
slagen av farligt avfall ska läggas. För 
säkerhetens skull är miljöstationerna på 
bensinmackarna låsta, men säg till per-
sonalen på macken så får du låna en 
nyckel.
 Förbrukade småbatterier kan du 
även lägga i batteriholkarna som finns 
på många platser, till exempel i butiker 
och på de flesta återvinningsstationer.

Hantera varsamt
Farligt avfall måste hanteras varsamt. 
Olika avfallsslag får inte blandas 
samman. Använder du en annan för-
packning än den ursprungliga, måste du 
skriva tydligt vad den innehåller.   
 Etiketter och pennor finns i miljö-
stationerna. Kontrollera också noga att 
förpackningarna är hela och inte läcker.
 

Sorteras för hand
Det farliga avfall som lämnas i miljö-
stationerna hämtas och sorteras av 
personal med goda kemikunskaper. De 
olika avfallsslagen packas var för sig och 
skickas till företag, som har tillstånd att 
behandla farligt avfall. En del farligt avfall 
kan också återvinnas till nya produkter. 
Eftersom farligt avfall består av kemiska 
föreningar kan dessa oftast oskadliggöras 
på olika sätt i destruktionsanläggningar. 
Det farliga avfall som inte kan återvinnas 
eller oskadliggöras, till exempel kvicksilver, 
slutförvaras istället på ett säkert sätt.

Tillsammans når vi resultat
Hela tiden förbättras möjligheterna att 
ta tillvara och behandla farligt avfall på 
ett effektivt sätt. Samtidigt blir hushållen 
mer medvetna och allt duktigare på att 
sortera ut och lämna sitt farliga avfall på 
miljöstationerna. Tillsammans kan vi göra 
mycket för en renare miljö!

På miljöstationen lämnar du in ditt farliga avfall.

’’Tänk på att även 
små mängder farligt 
avfall kan göra stor 
skada om de inte tas 
omhand!

Exempel på så kallade farosymboler, 
som används i samband med märkning 
av kemiska produkter. 
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Ditt farliga avfall i trygga händer
Batterier
Batterier har blivit en så stor del av vår 
vardag att det är svårt att leva utan dem. 
Men de är inte så ofarliga för miljön som 
de kan verka. Kvicksilver, bly och kadmium 
är några mycket miljöfarliga ämnen, som 
kan finnas i batterier och som måste tas 
omhand på ett särskilt sätt. Det spelar 
ingen roll om det är små eller stora 
batterier, uppladdningsbara batterier eller 
engångsbatterier – alla batterier ska 
lämnas in! Du kan lämna dem på när-
maste miljöstation och i särskilda 
behållare som finns på de flesta åter-
vinningsstationer, där du lämnar dina 
förpackningar. Ofta kan du även lämna 
dem i affären. Om batteriet sitter 
inbyggt i en apparat, kan du lämna in 
hela apparaten som elektronikskrot 
på återvinningscentralen. Bilbatterier 
lämnar du i en särskild behållare utanför 
miljöstationen.

Bekämpningsmedel
Alla typer av giftiga medel som du använder 
för att bekämpa ohyra eller ogräs räknas 
som bekämpningsmedel. När du vill göra dig 
av med dem, får de inte hamna bland ditt 
vanliga hushållsavfall! Tänk på att bekämp- 
ningsmedel bara får lämnas i de miljösta-
tioner som finns på återvinningscentralerna.
 
Färg-, lim- och lackrester
Du som gillar att måla och fixa har säkert 
gamla burkar och dunkar med färg, lim och 
lack i ditt hem. Kanske finns det även rester 
av fernissa, impregneringsmedel, spackel och 
fogskum i skåpet. Allt detta ska du lämna 
på miljöstationen. Även om det bara rör sig 
om små rester räknas det som farligt avfall 
när du ska göra dig av med det. Därför får 
du inte kasta det bland dina vanliga sopor 
eller hälla ut det i avloppet! Detta gäller även 
om bottenlagret i burken är intorkat. Helt 
tomma burkar och dunkar kan du lämna 
till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen 
på närmaste återvinningsstation. Penslar, 
tråg, rollers och trasor med intorkad färg 
kan du slänga i det vanliga sopkärlet.

Lösningsmedel
Lösningsmedel finns i många produkter 
som du kanske har hemma i skåpet: aceton, 
bensin, fotogen, lacknafta, penseltvätt och 
thinner är några exempel. Tändvätska (även 
rapsbaserad), T-sprit, K-sprit och bränsle 
för oljelampor räknas också hit. När du 
lämnar dessa ämnen på miljöstationen, är 
det viktigt att du inte blandar ihop resterna 
utan lämnar in dem var för sig. Om du 
hällt över medel i någon annan behållare, 
är det viktigt att du sätter på en etikett 
och skriver vad den innehåller. Etiketter 
och pennor finns på miljöstationerna.

Mediciner
Även om mediciner är bra för dig, kan 
de vara skadliga för miljön. Därför får de 
inte hällas ut i avloppet eller spolas ner i 
toaletten! De får heller inte kastas bland 
de vanliga soporna eller lämnas på miljö-
stationen utan ska lämnas in på Apoteket. 
Har du en äldre termometer som inne-
håller kvicksilver, ska du däremot lämna 
in den på någon av de miljöstationer som 
finns på återvinningscentralerna.

Lämna småbatterier utan emballage! Batterierna sorteras av 
människor och det är mycket tidsödande att slita upp plastpåsar 
och andra förpackningar.

Allt du behöver veta om batterier hittar du på www.hemtillholken.nu

’’
Välj produkter 
med miljö-
märkning, 
så hjälper du 
till att minska 
den totala 
miljöbelast-
ningen.



Har du frågor om hur 
du ska hantera kanyler 
och sprutor, kan du ringa 
Sysavs kundtjänst 
040-635 18 20.
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Rengöringsmedel
I städskåpet finns ofta många effektiva 
men miljöskadliga produkter, till exempel 
ugnsrengöringsmedel, kalkborttagare och 
kalklösare, blekmedel, golvrengörings-
medel, silverputs och polish. Rester från 
rengöringsmedel ska du lämna i ursprungs-
förpackningen på närmaste miljöstation. 
Helt tomma förpackningar lämnar du till 
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen 
på närmaste återvinningsstation.

Spillolja
Bästa sättet att förvara spillolja är att 
samla den i en burk eller dunk med bra 
förslutning. Om du råkar spilla ut olja, 
kan du suga upp den med hjälp av såg-
spån eller trassel. Burkar eller dunkar 
med spillolja kan du lämna i närmaste 
miljöstation. Även det du använde för 
att suga upp oljan med kan du lämna i 
en påse på miljöstationen. Bilens oljefilter 
och andra oljeprodukter ska du också 
lämna här.
 

Sprayburkar
De flesta sprayburkar drivs med någon 
form av gas. Det kan till exempel röra sig 
om färg- och smörjspray eller insekts- och 
bekämpningsmedel, fogskum, impregne-
ringsmedel och hårprodukter. Om burken 
är märkt med en dödskalle, en flamma 
eller ett så kallat Andreaskors, vet du att 
burken inte får slängas i ditt sopkärl utan 
ska lämnas på en miljöstation. Även en 
behållare som verkar vara tom kan inne-
hålla drivgas. Det betyder att burken kan 
explodera, om den utsätts för värme. 
Endast sprayburkar som är helt tömda på 
innehåll och drivgas får lämnas som för-
packning på närmaste återvinningsstation.

Övriga kemikalier
Förutom att kemikalier kan vara farliga 
för miljön, kan de – om de hanteras fel – 
även skada dig och din omgivning.   
 Fotokemikalier som framkallare och 
fix är inte bra för miljön. De flesta syror, 
exempelvis batterisyra (svavelsyra), fos-
forsyra och kalklösare samt andra kemi-
kalier såsom ammoniak och lut kan vara 
mycket skadliga både för människor och 
miljö, om de inte hanteras rätt. Därför är 
det viktigt att du inte häller ut sådant i 
vasken eller kastar det med dina vanliga 
sopor! Syror och fotokemikalier kan du 
– på grund av deras giftighet – bara lämna 
i de miljöstationer som finns på åter-
vinningscentralerna.

’’Prova tändpapper 
eller elektrisk 
grilltändare istället 
för tändvätska. 
Det är bättre för både 
hälsan och miljön.
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Kylskåp och frysar samlas in 

separat. Detta på grund av att 

de kan innehålla freoner, gaser, 

som vi inte vill ska läcka ut i luften. 

Freonerna skadar ozonskiktet, 

som skyddar oss mot skadliga 

strålar från solen.

Ring för hämtning
Om du vill bli av med ett kylskåp eller 
en frys, ringer du till din kommun eller 
kommunens renhållningsentreprenör. 
Kylskåpet hämtas efter överenskommelse  
på gatan/trottoaren utanför ditt hus. 
 Du behöver inte betala för hämt-
ningen, den ingår i soptaxan*, men kom 
ihåg att hantera kylmöbeln försiktigt. 
Freoner kan finnas både i isoleringen 
och i själva kylkretsen. Om kylskåpet 
eller frysen skadas kan gasen läcka ut.
 Bor du i någon av kommunerna 
Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och 
Ystad får du också lämna din kyl och frys 
på din kommuns återvinningscentral.

Freon tas omhand
Freonerna i ditt kasserade kylskåp sugs 
ut vid en speciell anläggning och tas 
omhand. Sedan mals hela kylskåpet ner 
i småbitar. Plåten återvinns som ny råvara 
och plasten blir bränsle.

* OBS! Gäller ej Skurups kommun, där du 
beställer hämtning mot avgift.

Kyl och frys hämtas 

Det är viktigt att alla frysar och kylskåp tas omhand så att inte freon läcker ut och skadar ozonskiktet.
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I de flesta hem finns många 

elektriska apparater, till exempel 

datorer, kaffebryggare, kameror, 

borrmaskiner, hårfönar och elek-

triska leksaker. Allt som drivs 

med sladd eller batteri räknas 

som elektronik.

Innehåller farliga ämnen
Elektriska apparater har ofta delar, till 
exempel fasta batterier, som innehåller 
farliga ämnen. Dessa måste tas omhand, 
när apparaterna kasseras. Mycket av materi-
alet i apparaterna kan också återvinnas.

Lämna på återvinningscentralen
Elektronikskrot kan du lämna på en åter-
vinningscentral. När det gäller stora appa-
rater kan du också utnyttja kommunens 
grovavfallshämtning, se sidorna 21–23*. 
 Tänk på att hantera apparaterna för-
siktigt. Ju helare de är när de lämnas in 
till återvinning, desto säkrare och enklare 
är det att ta hand om dem.

Lampor, lysrör och glödlampor
Både lågenergilampor och lysrör är energi-
snåla alternativ till glödlampor, men tyvärr 
innehåller de kvicksilver. Eftersom kvick-

De elektriska apparaterna plockas isär för hand. Delar med farliga ämnen tas omhand på ett säkert sätt. 
Andra material kan återvinnas eller förbrännas med energiutvinning. Vill du veta mer om elektronikåtervinning, 
kan du gå in på El-Kretsens webbplats www.el-retur.se 

silver är så farligt både för oss och för 
miljön, måste lågenergilampor och lysrör 
tas omhand separat och inte tillsammans 
med ditt vanliga avfall. Lysrör lämnar du 
hela och utan förpackning, antingen på 
miljöstationen i fat avsett för lysrör eller 
i stora lådor på återvinningscentralen. 
Lågenergilampor lämnas hela och utan 
förpackning i särskild back på miljösta-
tionerna. På återvinningscentralerna finns 
plastlådor märkta med ”Lågenergilampor”. 
Det är viktigt att du transporterar lam-
porna mycket varsamt och lägger dem 
försiktigt på plats i rätt behållare, efter-
som trasiga lysrör och lågenergilampor 
läcker kvicksilver. Glödlampor innehåller 
en liten mängd bly och ska därför inte 

VISSTE DU ATT…
● nästan alla lysrör som köps i Sverige  
 lämnas till återvinning när de är uttjänta. 
 97 % av materialet i lysrören kan åter- 
 vinnas och användas i produktion av  
 nya lysrör.
● en gammal mobiltelefon kostar 20 öre  
 att återvinna och en dator 5 kronor. 
 Det är producenterna, det vill säga de  
 företag som tillverkar eller importerar  
 elprodukter, som står för kostnaderna.  
● Sverige och Norge är bäst i världen på  
 elektronikåtervinning med 9 kg per   
 invånare och år.

* OBS!  Gäller ej Kävlinge, Simrishamns 
och Tomelilla kommun.

 

heller kastas bland de vanliga hushålls-
soporna. Både på miljöstationerna och 
återvinningscentralerna finns särskilda 
behållare för glödlampor.
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Grovavfall är sådant som normalt 

uppstår i den dagliga skötseln av 

ditt hushåll men som inte får plats 

eller ska hamna i sopkärlet hemma. 

Hit hör till exempel soffor, spisar, 

stora emballage, cyklar och träd-

gårdsavfall. Grovavfall kan i de 

allra flesta fall antingen återvinnas 

eller återanvändas.

Bli av med ditt grovavfall
Din kommun, eller kommunens renhåll-
ningsentreprenör, hämtar grovavfall 
hemma hos dig efter beställning, ibland 
mot en avgift, se sidorna 21–23.* 
Hämtningen innefattar vanligtvis bara 
lösa, skrymmande föremål från hemmet, 
alltså inte fasta installationer och bygg- 
och rivningsavfall.
 I många flerfamiljshus finns gemen-
sam insamling av grovavfall. Fråga din 
fastighetsskötare!
 Du kan även köra till Sysavs be- 
mannade återvinningscentraler och själv 
lämna ditt grovavfall, utan kostnad.

* Gäller ej Kävlinge, Simrishamns 
och Tomelilla kommun.

 

Grov- och trädgårdsavfall

Nästan allt som lämnas på återvinningscentralerna kommer till nytta igen. Mycket återvinns som material, 
trädgårdsavfall komposteras och det som är brännbart återvinns som el och värme.



Så här sorterar du på återvinningscentralen: 

Detta hör inte hemma 
på återvinningscentralen: 

● Större mängder bygg- 
 och rivningsavfall

● Hushållsavfall, matavfall, blöjor, 
 kattsand och latrin

● Varmvattenberedare

● Bildäck med eller utan fälg

● Gasolflaskor, brandsläckare och   
 andra tryckkärl

● Oljefat

● Aska

Har du frågor om dessa avfallsslag, 
ring till Sysavs kundtjänst 
040-635 18 20.

Hyr en släpkärra, så räcker det kanske med en tur 
till återvinningscentralen, när det är dags att städa 
garaget. Du sorterar själv avfallet och lägger det i rätt 
container. Det finns alltid personal som kan hjälpa dig 
om du undrar över något.

Exempel Vad händer sen...
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 Metall Föremål av metall, till exempel   Återvinns som nya metallföremål.  
  cyklar,  gräsklippare, grytor och    
  barnvagnar. 

 Rent trä Obehandlat trä, till exempel brädor.  Flisas och används som bränsle i
   till exempel fjärrvärmeanläggningar. 
 
 Målat/  Lackade och målade möbler,   Flisas och används som bränsle i   
 behandlat trä parkettgolv. Även masonit och  speciella anläggningar.   
  spånskivor.  
  (Tryckimpregnerat läggs i Brännbart  
  material).
 
 Komposterbart Kvistar, grenar, häckklipp, fallfrukt,  Komposteras. Förpackad plantjord kan  
 trädgårdsavfall vissna plantor, blommor, löv och köpas på återvinningscentralerna.  
   barr från normal trädgårdsskötsel.   

 Wellpapp Hopvikta wellpapplådor, wellpapp.  Återvinns som ny wellpapp. 

 Jord, sten, tegel Enstaka betongplattor och  Används som fyllnads- och     
 och betong tegelstenar. Jord och sten från  vägbyggnadsmaterial.   
  normal trädgårdsskötsel.  
  Inte gipsskivor.

 Loppisprylar Gamla möbler, leksaker, kläder med  Hanteras av olika välgörenhets-  
  mera som fortfarande går att   organisationer. Behållningen går till deras  
  använda. hjälpverksamhet. 

 Tidnings- Dags- och veckotidningar,  telefon-, Återvinns som nytt papper. 
 papper rese-, postorderkataloger 
  och broschyrer. 

 Brännbart Mattor, möbler utan stålfjädrar,  Förbränns i Sysavs avfallskraftvärmeverk    
 material plast, gamla tapeter och    och blir el och fjärrvärme.
  tryckimpregnerat trä.  
  
 Ej återvinnings- Sängar, madrasser och möbler    Sorteras maskinellt. Brännbara delar  
  bart/Restavfall  med stålfjädrar, toalettstolar,  sönderdelas och går till förbränning,    
  isolering och gipsskivor. medan en liten rest läggs på Sysavs    
   avfallsupplag.

 Elektronik Elektriska och elektroniska  Plockas isär. Farliga ämnen tas   
  apparater; till exempel TV-apparater,  omhand och andra delar av 
  musikanläggningar, datorer, apparaterna återvinns eller för-  
  eltandborstar och telefoner.  bränns med energiutvinning.
  
 Farligt avfall Farligt avfall; till exempel gammal färg,   Tas omhand på ett miljömässigt  
 (Miljöstation) lösningsmedel, fotokemikalier, säkert sätt. 
  syror, bilbatterier, olja med mera. 

TIPS:  Om du vill veta hur du på bästa sätt ska lasta ditt avfall 
inför besöket på återvinningscentralen, kan du gå in på www.sysav.se 
och klicka på den återvinningscentral du ska besöka. Då får du upp 
en karta som visar hur containrarna är placerade.
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Förpackningar och tidningar
Alla tidningar och använda för-

packningar, till exempel mjölk-

paket, konservburkar och disk-

medelsflaskor, ska sorteras ut 

för att återvinnas.  

Lämna på återvinningsstationen
Förpackningarna och tidningarna lämnar 
du på en återvinningsstation. Sådana 
finns på flera platser i din kommun. Där 
kan du lämna hårdplast-, metall-, glas- 
och pappersförpackningar. Ibland finns 
det också behållare för batterier och 
kläder. Har ni ett eget insamlingssystem 
för förpackningar och tidningar där du 
bor, lämnar du naturligtvis dem där i 
stället.

Var finns din närmaste återvinningsstation? Ring Förpacknings- och Tidningsinsamlingen 0200-88 03 11 
eller läs på www.ftiab.se

Har du frågor om tidningar 
och förpackningar? 
Du är välkommen att ringa till 
Förpacknings- och Tidnings-
insamlingens kundtjänst på telefon 
0200-88 03 11. Där finns kunnig 
personal som svarar på dina frågor, 
till exempel om hur man sorterar. 
Du kan också besöka webbplatsen: 
www.ftiab.se
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Blir nya förpackningar 
eller produkter
Varje gång du lämnar en förpackning till 
återvinning händer något stort. Den 
gamla kapsylen förvandlas till en mutter. 
Det tillknycklade tvättmedelspaketet 
blir en snygg skokartong. Den lästa tid-
ningen blir en ny tidning att läsa. På så 
sätt hjälper du till att spara in stora 
mängder energi. Du ser också till att 
naturens råvaror inte faller ur kretsloppet. 
Tack vare dig gör miljön en stor vinst. 
Och därmed vinner även du något. 
Varje gång du återvinner.

Kretsloppet fungerar
Alla förpackningar och tidningar som 
samlas in återvinns till nya förpackningar 
eller nya produkter. Hård plast kan bli 
allt från bullerplank och diskborstar till 
blomkrukor. Förpackningar av mjuk plast 
går däremot till energiutvinning. Glas, 
wellpapp och pappersförpackningar blir 
framför allt nya förpackningar. Metall-
förpackningar kan bli järnvägsräls, bilka-
rosser, armeringsjärn och mycket annat. 
Lästa tidningar blir nytt tidningspapper!

Producentansvar
Regeringen har bestämt att varje före-
tag som tillverkar, importerar, fyller 
eller säljer förpackningar eller förpack-
ade varor, ansvarar för att det finns ett 
insamlingssystem dit slutkunderna kan 
lämna förpackningarna för återvinning. 

Det kallas producentansvar. Samma sak 
gäller för tidningar och returpapper. 
De som tillverkar eller importerar tid-
ningspapper och trycker eller importerar 
tidningar ska också ansvara för insamling 
och återvinning av returpapper. Förpack-
ningar och tidningar är två av de första 
varugrupperna som fått ett producentan-
svar. De utgör en stor volym av hushålls-
soporna och är relativt enkla att åtgärda. 
Förpacknings- och returpappersprodu-
centerna har bildat sex materialbolag, som 
samarbetar under namnet Förpacknings- 
och Tidningsinsamlingen. All verksamhet 
bedrivs utan vinstsyfte.

Rent och snyggt
Det ska vara rent och snyggt på åter-
vinningsstationen. Därför är det viktigt 
att du bara lämnar sådant där som det 
finns behållare för, till exempel förpack-
ningar, tidningar och eventuellt batterier 
och kläder. Lika viktigt är det att du 
verkligen lägger allting i behållarna. 
Är någon behållare full eller behöver 
återvinningsstationen städas; ring 
Förpacknings- och Tidningsinsamlingens 
kundtjänst, 0200-88 03 11 eller följ 
anvisning med telefonnummer på upp-
satta informationsskyltar.

Insamlade metallförpackningar återvinns som nya metallföremål. 

Förpackningar och tidningar



D
E

T
 S

O
M

 S
O

R
T

E
R

A
S

 Å
T

E
R

V
IN

N
S

14

Det du lämnar in på återvinningsstationen kommer att hanteras för 

hand av andra människor. Därför är det viktigt att förpackningarna är 

tomma, rena och torra. Det räcker att du sköljer ur dem, de behöver 

inte diskas med varmt vatten och diskmedel. Du behöver inte heller 

riva loss etiketter, men förpackningar med olika material ska separeras. 

Om det inte går att skilja de olika materialen åt, sortera förpackning-

arna efter det viktmässigt dominerande materialet.

På återvinningsstationen 

Glasförpackningar
Exempel: flaskor och burkar av 
färgat och ofärgat glas.

Gör så här: Skölj ur kladdigt innehåll. 
Ta av kapsyler, lock och korkar och 
sortera dem till återvinning efter 
materialslag.

OBS! 33 och 50 cl returflaskor lämnas 
mot pant i butiker. Porslin, keramik 
och annat glas som inte är förpack-
ningsglas får inte lämnas i glasinsam-
lingen, det lämnas som hushålls- eller 
grovavfall. 

OBS! Glödlampor och lysrör får inte 
lämnas i glasinsamlingen! De ingår i 
producentansvaret för elektronikavfall 
och lämnas på miljöstationen eller på 
återvinningscentralen.

Hårda plastförpackningar
Exempel: flaskor, burkar, dunkar 
och små hinkar.

Gör så här: Ta av korkar och lock, 
sortera efter materialslag och lägg 
dem lösa i behållarna. Lägg alla plast-
förpackningar lösa i behållarna, inte 
i ihopknutna påsar. 

OBS! Stora förpackningar som inte 
går ner i behållaren på återvinnings-
stationen lämnas till återvinnings-
centralen. Plastartiklar (till exempel 
möbler och leksaker), som inte är för-
packningar lämnas som grov- eller 
hushållsavfall. Plastflaskor med pant 
lämnas i butiker.

OBS! I våra kommuner ska mjuka 
plastförpackningar läggas bland hus-
hållsavfallet.

Metallförpackningar
Exempel: konservburkar, sprayburkar, 
tuber, kapsyler och lock, dryckes-
burkar utan pant, penseltorra färg-
burkar och aluminiumfolie och 
aluminiumformar.

Gör så här: Böj in vassa lock på 
konservburken. Låt hatten på 
kaviartuben sitta kvar.

OBS! Burkar med färg- och limrester 
lämnas som farligt avfall. Stora för-
packningar som inte går ner i behållaren 
på återvinningsstationen lämnas på 
återvinningscentralen. Metallskrot, VVS-
detaljer, stekpannor och andra produkter 
som inte är förpackningar lämnas som 
grovavfall.

OBS! Dryckesburkar av aluminium 
lämnas mot pant i butik.



Pappersförpackningar
Exempel: hundmatsäckar, socker-
påsar, pastapaket, presentpapper, 
mjölk- och juicepaket, skokartonger, 
toarullar och wellpapplådor.

Gör så här: Platta till och vik ihop. 
Lägg mindre förpackningar i större.

OBS! Kuvert läggs i hushållsavfallet. 
Tidningar, reklamblad och liknande 
läggs i behållaren för tidningar.
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’’Även små metalldelar är 
värdefulla att samla in, 
till exempel kapsyler och 
metallfolien på kesoburkar.

S O P T I P S

Fråga: Hur vet jag vad som är hårda 
och mjuka plastförpackningar?

● Ett enkelt och utrymmessparande   
 sätt att källsortera är att samla alla  
 förpackningar i samma papperskasse.  
 Sedan sorterar du vid återvinnings-  
 stationen och lägger rätt förpackning  
 i rätt behållare.

VISSTE DU ATT…
● tre av fyra förpackningar återvinns.
● man kan återvinna stål, aluminium och glas hur många gånger som helst. 
● armeringsjärnen i Öresundsbron är gjorda av återvunnen metall.
● om alla som bor i Sverige lämnar in alla sina kapsyler till återvinning 
 under ett år, räcker stålet till 2 200 nya personbilar.
● glas har använts som förpackningsmaterial i mer än 3 000 år. 
● pappersförpackningar kan återvinnas fem till sju gånger innan fibrerna är uppslitna.
● cirka 87 % av allt papper i Sverige lämnas till återvinning. 

Tidningar och trycksaker
Exempel: tidningar, tidskrifter, kata-
loger, reklamblad och broschyrer 
lämnas i behållare för tidningar/
returpapper.

Gör så här: Ta bort plastpåsar och 
påklistrade reklamlappar innan 
trycksaken läggs i behållaren.

OBS! Kuvert läggs i hushållsavfallet 
(eller i Brännbart material på åter-
vinningscentralen).

Svar: En mjuk plastförpackning kan du 
krama ihop till en boll utan att den går sönder. De vanligaste myterna

om förpackningsinsamling

 Det som sorteras blandas ändå 
och läggs på tippen.

Inget av det som läggs i Förpacknings- 
och Tidningsinsamlingens behållare blandas 
ihop, allt skickas var för sig till åter-
vinning eller energiutvinning. De som 
har i uppdrag att samla in förpackning-
arna får betalt när de lämnar ifrån sig 
förpackningar till återvinning. Kravet för 
att de ska få betalt är att förpackningarna 
är sorterade och håller en viss kvalitet. 

 Energiåtgången för att diska ur 
förpackningarna äter upp miljönyttan 
med återvinningen.

De flesta förpackningar räcker det att 
skölja ur. Är de kladdiga och smutsiga 
kan du diska dem tillsammans med  
annan disk när du ändå har vatten och 
diskmedel i diskhon. 

  Energiåtgången för att trans-
portera förpackningarna äter upp 
miljönyttan med återvinningen.

Enligt Naturvårdsverket har transpor-
terna en mindre betydelse både jämfört 
med produktens hela miljöpåverkan och 
med övriga godstransporter.
Producentansvar för förpackningar – för 
miljöns skull? Naturvårdsverket, rapport 
4938, 1998

1.

2.

3.
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Trädgårdsavfall är organiskt 

material. Det innebär att det – 

liksom allt annat i naturen – 

förr eller senare blir till mull 

och bildar grunden för nytt liv. 

Enklast är att du själv kompost-

erar ditt trädgårdsavfall, men det 

finns också möjlighet att få det 

hämtat eller att lämna det på 

återvinningscentralerna.

Enkelt att kompostera
Har du trädgård blir det en hel del 
trädgårdsavfall. Det är bäst för miljön, 
om du komposterar så mycket som 
möjligt själv. Enklaste sättet är att bara 
räfsa ihop trädgårdsavfallet i ett hörn 
av trädgården och låta det ligga och 
sakta brytas ner. Annars kan du skaffa 
en enkel behållare att lägga det i. Där 
kan du lägga allt som kommer från din 
trädgård, till exempel löv, ris, gräs, fall-
frukt och pinnar.

Jord i stället för sopor

Med ett extra sopkärl för trädgårdsavfall blir du på ett enkelt sätt av med häckklipp, kvistar och 
vissna plantor.
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Ett eget kretslopp
I din kompost lever ett oändligt antal 
små mikroorganismer som bryter ner 
trädgårdsavfallet och matresterna och 
omvandlar allt till näringsrik jord. När 
du använder din egen kompostjord har 
du skapat ett litet kretslopp i trädgården.
Du tar tillvara näringen som finns i det 
komposterbara avfallet och behöver 
inte använda konstgödsel. Komposten 
ger också en bra struktur på jorden 
och gör det lättare att odla.

 
Lämna på återvinningscentralen
Du kan också lämna ditt trädgårdsavfall 
på en återvinningscentral. Det träd-
gårdsavfall du lämnar på återvinnings-
centralen, eller får hämtat när du har 
abonnemang för trädgårdsavfall, kom-
posteras på någon stor kompostanlägg-
ning. Efter ungefär tre år har trädgårds-
avfallet blivit fin kompostjord. Kompost-
jord kan köpas i lösvikt på Sysavs 
avfallsanläggningar. Jord blandad med 
torv till färdig planteringsjord kan 
köpas i säckar på Sysavs återvinnings-
centraler.

 

För att lyckas med komposten 
bör du särskilt tänka på att:

●  Placera komposten i en skuggig 
 del av trädgården.
●  Se till att det kommer in luft i 
 kompostmaterialet. 
●  Se till att komposten är lagom 
 fuktig. 
●  Blanda olika sorters komposterbart  
 avfall, så att det blir balans. 
●  Vid kompostering av matavfall 
 behöver man i regel tillsätta ett torrt  
 strömaterial, till exempel sågspån.

Många fler komposteringstips hittar du i 
trädgårdsböcker. Fråga på ditt bibliotek!

Trädgårdsabonnemang
Om du inte kan kompostera allting 
själv kan du skaffa ett abonnemang 
för trädgårdsavfall. Det innebär att du 
får ett speciellt kärl för trädgårdsavfall 
att ha hemma på tomten. Detta töms 
sedan regelbundet. Kontakta din kom-
mun eller kommunens renhållningsen-
treprenör. (Se sidorna 21–23.) 

Matkompost kräver tillsyn
Matrester går också bra att kompostera, 
men då måste du ha en isolerad och 
skadedjurssäker behållare, som förhindrar 
att gnagare och annan ohyra hälsar på. 
Innan du investerar i en behållare är det 
bäst att du först ringer kommunen och 
frågar om det är tillåtet att hemkompos-
tera matavfall i din kommun. Du måste 
därefter också anmäla till kommunen att 
du komposterar matavfall. 
   När du komposterar ditt matavfall får 
du ett bra näringstillskott till trädgården, 
men tänk på att komposten behöver 
regelbunden skötsel. Om den inte sköts, 
kan den börja lukta och bli en olägenhet 
för dig och dina grannar.

T Ä N K  P Å :
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Även om du källsorterar blir det 

en del kvar som ska slängas i den 

vanliga soppåsen, till exempel 

mjukplast, matrester, kladdigt 

papper, blöjor, diskborstar, utslitna 

skor, videoband med mera.

Kommunen hämtar dina sopor
Kommunen ansvarar för att en sopbil 
kommer och tömmer sopkärl och tunnor. 
På många platser har kommunen anlitat 
en entreprenör för att göra det. Bor du 
i villa tecknar du abonnemang för hämt-
ning av avfallet och bor du i lägenhet är 
det fastighetsägaren eller bostadsrätts-
föreningen som sköter kontakterna 
med kommunen eller entreprenören. 
Alla betalar en soptaxa för att få soporna 
hämtade och omhändertagna, men bor du 
i lägenhet ingår soptaxan oftast i hyran.

Din vanliga soppåse 

’’Även om vi får energi när vi 
förbränner avfallet, vore det 
mycket bättre för miljön, om 
vi inte skapade så mycket 
sopor.

Din vanliga soppåse blir el och värme i Sysavs avfallskraftvärmeverk. 
25 ton sopor matas in i ugnen varje timme, dygnet runt, året om.



● att se till att inget farligt avfall, 

 till exempel batterier, lysrör eller  
 lösningsmedel, hamnar i soppåsen.

●  dem som hämtar soporna. Trasigt  
 glas och annat som är vasst ska  
 förpackas ordentligt, innan det
 läggs i soppåsen.

 ●  att inte fylla sopkärlet mer än att  
 det går att stänga locket, annars  
 blir det svårt att hantera. 

●  att om du bor i villa måste du själv  
 se till att vägen till sopkärlet på din  
 tomt är framkomlig och skottad
 och sandad på vintern.

Sopor ger energi
Dina soppåsar hamnar på Sysavs anlägg-
ning i Malmö. Där förbränns de tillsam-
mans med brännbart industriavfall och 
blir el och fjärrvärme till Malmö- och 
Burlövsborna. Röken passerar många 
reningssteg, innan den renade röken 
släpps ut genom skorstenen. 
 Det som inte brinner upp kallas för 
slagg och består av metaller, glas, porslin, 
grus och annat icke brännbart. Slaggen 
sorteras på Sysavs avfallsupplag Spillpeng. 
Metaller plockas bort från slaggen och 
skickas till metallindustrin för återvinning 
och framställning av nya produkter. Det 
som blir kvar av slaggen, så kallat slaggrus, 
används som anläggningsmaterial när man 
bygger vägar och parkeringsplatser.
    Den aska som blir kvar tas omhand 
på Sysavs avfallsupplag Spillepeng på ett 
miljösäkert sätt.
 

T Ä N K  P Å :

Tre ton avfall har 
samma energiinnehåll 
som ett ton olja. 
Det avfall som Sysav 
förbränner under
ett år motsvarar mer 
än 100 000 ton olja. 

Soporna ger skön värme i elementet.
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VISSTE DU ATT. . .

●  cirka 40 procent av fjärrvärme-
 behovet i Burlöv och Malmö  
 kommer från förbränning av 
 regionens avfall. Det motsvarar  
 en uppvärmning av 80 000 tre-
 rumslägenheter.

●  det är bara sopor som brinner.  
 Inget annat bränsle tillsätts.

●  i kraftvärmeverket produceras 
 145 000 MWh elkraft per år. 
 Det är tillräckligt mycket för att  
 hela tiden hålla 330 000 60-watts- 
 lampor lysande.
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Kommer till nytta
När vi sorterar vårt avfall och lämnar det 
till olika typer av återvinning minskar vi 
vår miljöpåverkan och bidrar till att både 
vi själva och efterkommande generationer 
kan leva i en bättre miljö. Tänk också på 
att ditt avfall inte uppstår hemma i sop-
påsen, utan i affären när du handlar! Det 
bästa vore ju om avfallet aldrig uppstod. 
Med lite sparsamhet och eftertanke kan 
var och en av oss bidra till att minska 
avfallsmängderna. 
 Idag handlar nästan all avfallshantering 
om att ta tillvara resurser. Upp emot 
90 % av allt avfall kommer till nytta igen 
och siffran ökar hela tiden tack vare ett 
nytt tankesätt, medborgarnas engage-
mang och nya tekniker. Du kan vara säker 
på att det som du lämnar till återvinning 
verkligen kommer till nytta igen!

Spara resurser
När vi använder sorterat avfall som råvara 
sparar vi jordens resurser. Vi hoppar också 
flera steg fram i tillverkningsprocessen. 
Papperstillverkningen börjar i pappers-
bruket istället för i skogen, armerings-
järnen börjar tillverkas i stålverket i stället 
för i gruvan och så vidare. På så sätt går 
det också åt mycket mindre energi. 

 

Slösa:  Det är ingen mening att sortera färgat och ofärgat glas. Lastbilen lägger ändå allt i samma behållare.

Spara:  Det kan se ut som om allt töms i samma behållare, men de lastbilar som hämtar glas har två fack på flaket, ett för färgat och ett  
 för ofärgat glas. Det finns en stor efterfrågan på ofärgat glas, varför det vore dålig ekonomi att blanda glaset.

Slösa:  Aluminium och stål finns i stora mängder och kan knappast betraktas som ändliga resurser och motivera återvinning.

Spara:  När man återvinner aluminium och stål, sparar man enorma mängder energi jämfört med om man tillverkar av nytt material. Vid åter- 
 vinning av aluminium räcker det att använda endast fem procent jämfört med den energi som går åt vid nytillverkning. Motsvarande siffra 
 för stål är 25 procent. Både aluminium och stål går dessutom att återvinna hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras. 

’’I Sverige finns gott om skog, 
därför behöver vi inte åter-
vinna papper.

’’Det är både billigare 
och mer energisnålt 
att återvinna papper än 
att göra nytt papper av 
trädråvara.

Det är en utbredd missuppfattning i dagens samhälle att det inte 

spelar någon roll för miljön vad jag gör som privatperson. I stället 

är det så, att det är viktigt att vi alla drar vårt strå till stacken för 

en bättre miljö.
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B U R L Ö V

Återvinningscentral: 
Sjölunda återvinningscentral,
Borrgatan, Malmö
För öppettider, ring 0771-27 20 70  
eller se www.sysav.se

Miljöstation: 
Sjölunda återvinningscentral, 
Borrgatan, Malmö

Hämtning av kyl och frys:
020-34 21 91

Hämtning av grovavfall:
020-34 21 91
Villor: Utan extra kostnad.
Lägenheter: En viss kostnad uttas. 
Ring 020-34 21 91 för prisupp-
gifter.

Beställ trädgårdsavfalls-
abonnemang: 
020-34 21 91

Anmäl hemkompostering av 
matavfall:
Miljö- och räddningsförvaltningen, 
vxl 040-43 90 00

Övriga frågor angående 
abonnemang/hämtning/
kärlbyte:
020-34 21 91

För mer information: 
www.burlov.se

K Ä V L I N G E

Återvinningscentral: 
Kävlinge återvinningscentral, 
Floravägen 41, Kävlinge
För öppettider, ring 0771-27 20 70 
eller se www.sysav.se

Miljöstationer:
Kävlinge återvinningscentral

Löddeköpinge: Brandstationen

Hämtning av kyl och frys:
Hämtas sista torsdagen i månaden, 
dock ej i juli och december. 
Ring och beställ senast veckan 
innan kl. 08.00-12.00 046-73 92 61 
eller vxl 046-73 90 00

Beställ trädgårdsavfalls-
abonnemang: 
046-73 92 61

Anmäl hemkompostering av 
matavfall:
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen,
046-73 91 39

Övriga frågor angående 
abonnemang/hämtning/
kärlbyte:
Abonnemangsfrågor, 046-73 91 68
Sophämtningsfrågor, 046-73 92 61
eller 046-73 92 66

För mer information:
www.kavlinge.se

L O M M A

Återvinningscentraler:
Sjölunda återvinningscentral, 
Borrgatan, Malmö

Gunnesbo återvinningscentral, 
Traktorvägen 18, Lund

Kävlinge återvinningscentral, 
Floravägen 41, Kävlinge
För öppettider, ring 0771-27 20 70 
eller se www.sysav.se

Miljöstation:
Statoil, Strandvägen, Lomma

Hämtning av kyl och frys: 
020-120 00 00

Hämtning av grovavfall:
020-120 00 00
Villor: Kostnadsfritt en gång/månad.
Lägenheter: Kontakta din fastig-
hetsskötare.

Anmälan om hemkompostering 
av matavfall, dispens eller 
uppehåll från hämtning av 
hushålls- eller trädgårdsavfall:
Miljö- och byggförvaltningen,
vxl 040-641 10 00

Allmänna frågor om kommunens 
avfallshantering:  
Tekniska förvaltningen,
vxl 040-641 10 00

Övriga frågor angående
abonnemang/extra hämtning/
kärlbyte:
020-120 00 00

För mer information:
www.lomma.se

S I M R I S H A M N

Återvinningscentraler:
Måsalycke återvinningscentral, 
Måsalycke avfallsanläggning, 
S:t Olof  

Simrishamns återvinningscentral, 
Fabriksgatan, västra industri-
området
För öppettider, ring 0771-27 20 70 
eller se www.sysav.se

Miljöstationer:
Måsalycke återvinningscentral, 
Måsalycke avfallsanläggning, 
S:t Olof 

Simrishamns återvinningscentral, 
Fabriksgatan, västra industri-
området 

Storgatan: Preem Bensinstation

Skillinge: Norsk Hydro, 
Skillingemacken

Hammenhög: Din-X, Johnnys 
Mack
 
Borrby: Bröderna Jeppssons 
Bilverkstad, Sandbyvägen

Hämtning av kyl, frys och 
vitvaror:
ÖKRAB, 0414-285 70

Beställ trädgårdsavfalls-
abonnemang: 
ÖKRAB, 0414-285 70

Anmäl hemkompostering av 
matavfall: 
Miljö- och hälsoskyddskontoret,
vxl 0414-81 90 00

Övriga frågor angående  
abonnemang/hämtning/
kärlbyte:
ÖKRAB, 0414-285 70

För mer information:
www.okrab.se

S J Ö B O

Återvinningscentral:
Sjöbo återvinningscentral, Omma
För öppettider, ring 0771-27 20 70 
eller se www.sysav.se

Miljöstation:
Sjöbo återvinningscentral, Omma

Hämtning av kyl och frys:
0416-27 153

Hämtning av grovavfall:
Villor: Kostnadsfritt en gång/månad.
Ring 0416-27 153
Lägenheter: Kontakta din fastig-
hetsskötare.

Beställ trädgårdsavfalls-
abonnemang:
0416-27 153

Anmäl hemkompostering av 
matavfall:
Miljö- och byggnadsförvaltningen,
0416-27 209

Övriga frågor angående  
abonnemang/hämtning/
kärlbyte:
0416-27 153

För mer information:
www.sjobo.se



22

V
IK

T
IG

A
 A

D
R

E
S

S
E

R
 O

C
H

 T
E

LE
FO

N
N

U
M

M
E

R S K U RU P

Återvinningscentral: 
Skurups återvinningscentral, 
Elleholmsvägen
För öppettider, ring 0771-27 20 70 
eller se www.sysav.se

Miljöstation: 
Skurups återvinningscentral, 
Elleholmsvägen

Hämtning av kyl och frys:
Hämtas mot avgift efter beställning. 
Kontakta renhållningsentreprenören,  
0411-411 25 eller ring kommunen, 
0411-53 61 26  

Hämtning av grovavfall: 
Hämtas mot avgift efter beställning. 
Kontakta renhållningsentreprenören,
0411-411 25 eller ring kommunen, 
0411-53 61 26 
Lägenheter: Kontakta din fastig-
hetsskötare.

Beställ trädgårdsavfalls-
abonnemang:
Kontakta renhållningsentreprenören,
0411-411 25 eller ring kommunen, 
0411-53 61 26

Anmäl hemkompostering av 
matavfall samt uppehåll i 
hämtning:
Kontakta Miljökontoret, 
0411-53 60 40

Övriga frågor angående    
abonnemang/hämtning/
kärlbyte:
Kontakta renhållningsentreprenören, 
0411-411 25 eller ring kommunen, 
0411-53 61 26
 
För mer information:
www.skurup.se 

S TA F F A N S TO R P

Återvinningscentral: 
Staffanstorps återvinningscentral,
Kometvägen
För öppettider, ring 0771-27 20 70 
eller se www.sysav.se

Miljöstationer: 
Staffanstorps återvinningscentral,
Kometvägen

Skånevägen: Shell

Hämtning av kyl och frys:
046-25 03 20

Hämtning av grovavfall: 
Villor: Kostnadsfritt en gång/månad.
Ring 046-25 03 20
Lägenheter: Kontakta din fastig-
hetsskötare.

Beställ trädgårdsavfalls-
abonnemang:
046-25 03 20

Anmäl kompostering av 
matavfall:
Miljökontoret, 046-25 11 34

Övriga frågor angående 
abonnemang/hämtning/
kärlbyte:
046-25 03 20

För mer information:
www.staffanstorp.se 

S V E D A L A

Återvinningscentral:
Svedala återvinningscentral,
Rännilsgatan
För öppettider, ring 0771-27 20 70 
eller se www.sysav.se

Miljöstationer:
Svedala återvinningscentral, 
Rännilsgatan

Bara: Malmövägen 52, OKQ8

Hämtning av kyl och frys: 
040-28 84 21

Hämtning av grovavfall: 
Villor: Kostnadsfritt en gång/månad.
Ring 040-28 84 21
Lägenheter: Kontakta din fastig-
hetsskötare.

Beställ trädgårdsavfalls-
abonnemang:
040-28 84 21

Anmäl hemkompostering av 
matavfall:
Bygg- och miljökontoret,
040-40 81 20 

Övriga frågor angående   
abonnemang/hämtning/
kärlbyte:
Ragn-Sells, 040-28 84 21
Svedala kommun, 040-40 82 18

För mer information:
www.svedala.se

TO M E L I L L A

Återvinningscentral:
Tomelilla återvinningscentral, 
Ö Utfartsvägen 
För öppettider, ring 0771-27 20 70 
eller se www.sysav.se

Miljöstationer:
Tomelilla återvinningscentral, 
Ö Utfartsvägen
 
Tryde: Statoil
 
Brösarp: OKQ8, Brösarps Bil & 
Maskin

Hämtning av kyl, frys 
och vitvaror:
ÖKRAB, 0414-285 70

Beställ trädgårdsavfalls-
abonnemang:
ÖKRAB, 0414-285 70

Anmäl hemkompostering 
av matavfall:
Miljö- och byggnadskontoret,
vxl 0417-180 00

Övriga frågor angående  
abonnemang/hämtning/
kärlbyte:
ÖKRAB, 0414-285 70

För mer information:
www.okrab.se

T R E L L E B O R G

Återvinningscentraler:
Persåkers återvinningscentral,
Sjöviksvägen,Trelleborg
För öppettider, ring 0771-27 20 70 
eller se www.sysav.se

Anderslövs återvinningscentral*,
söder om Anderslöv vid vägen 
till Trelleborg

Smygehamns återvinningscentral*,
vid reningsverket

Miljöstationer:
Persåkers återvinningscentral,
Sjöviksvägen,Trelleborg

Kontinentplan: OKQ8

Anderslövs återvinningscentral*, 
söder om Anderslöv vid vägen 
till Trelleborg

Smygehamns återvinningscentral*, 
vid reningsverket
 
*Återvinningscentralerna i 
Anderslöv och Smygehamn drivs 
av Trelleborgs kommun och har 
andra öppettider än Sysavs åter-
vinningscentraler. 
Se www.trelleborg.se/renh
eller ring 0410-73 30 09 eller 
0410-73 30 02

Hämtning av kyl och frys:
0410-73 30 09 eller 
0410-73 30 02

Hämtning av grovavfall:
Till självkostnadspris.
Ring 0410-73 30 09 eller 
0410-73 30 02

Beställ trädgårdsavfalls-
abonnemang:
0410-73 30 09 eller 
0410-73 30 02

Anmäl hemkompostering av 
matavfall:
Miljöförvaltningen, 
vxl 0410-73 30 00

Övriga frågor angående  
abonnemang/hämtning/
kärlbyte:
0410-73 30 09 eller 
0410-73 30 02

För mer information:
www.trelleborg.se/renh
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Återvinningscentral: 
Lilla Hammars återvinningscentral,
Halörsvägen, Höllviken
För öppettider, ring 0771-27 20 70 
eller se www.sysav.se

Miljöstationer: 
Lilla Hammars återvinningscentral

Vellinge: Börjesgatan, OKQ8

Skanör: Falsterbovägen, 
Pump bensinstation

Hämtning av kyl och frys:
Ragn-Sells, 040-28 84 21 

Hämtning av grovavfall:
Ragn-Sells, 040-28 84 21
Villor: Ingår i avgiften för hämtning
av hushållssopor. Hämtas varannan
vecka efter beställning.
Lägenheter: Efter överenskommelse 
med Ragn-Sells.  

Beställ trädgårdsavfalls-
abonnemang:
040-42 53 23

Anmäl hemkompostering 
av matavfall:
Miljö- och Stadsbyggnads-
förvaltningen, 040-42 50 00
Blankett för anmälan finns på 
www.vellinge.se sök på 
”renhållningsordning”.

Övriga frågor angående  
abonnemang/hämtning/
kärlbyte:
Hämtning: Ragn-Sells, 040-28 84 21
Abonnemang/kärlbyte:
Serkon, 040-42 53 23

För mer information:
www.vellinge.se

Y S TA D

Återvinningscentral:
Hedeskoga återvinningscentral, 
Hedeskoga avfallsanläggning
För öppettider, ring 0771-27 20 70 
eller se www.sysav.se

Miljöstationer:
Hedeskoga återvinningscentral,
Hedeskoga avfallsanläggning
 
Finakorset: Preem
 
Malmörondellen: Statoil

Hämtning av kyl och frys:
0411-57 71 00

Hämtning av grovavfall:
Villor: Hämtas mot avgift efter 
beställning. Ring 0411-57 71 00
Lägenheter:  Kontakta din fastighets-
skötare.

Beställ trädgårdsavfalls-
abonnemang:
0411-57 77 78

Anmäl hemkompostering 
av matavfall:
Miljö- och byggkontoret,
0411-57 72 70 

Övriga frågor angående 
abonnemang/hämtning/
kärlbyte:
0411-57 71 00

För mer information:
www.ystad.se

S Y S AV S  Å T E RV I N N I N G S -
C E N T R A L E R  I  L U N D  O C H  
M A L M Ö

Gastelyckans återvinningscentral, 
Kalkstensvägen, Lund
Gunnesbo återvinningscentral, 
Traktorvägen, Lund
Bunkeflo återvinningscentral, 
Gottorpsvägen 52, Malmö
Sjölunda återvinningscentral, 
Borrgatan, Malmö
För öppettider, ring 0771-27 20 70 
eller se www.sysav.se

M I L J Ö S TAT I O N E R  I  L U N D

Gunnesbo återvinningscentral, 
Traktorvägen 
Gastelyckans återvinningscentral, 
Kalkstensvägen 
N Fäladen: Statoil 
Veberöd: Norsk Hydro 
S Sandby: OKQ8 
Genarps återvinningscentral: LRV, 
Kärrvalla

MILJÖSTATIONER I  MALMÖ

Bunkeflo återvinningscentral, 
Gottorpsvägen 52 
Sjölunda återvinningscentral, Borrgatan 
Bulltofta-Sallerupsvägen: Norsk Hydro
Pildammsv/Ärtholmsv: Shell 
Linnegatan 85: Preem 
Citadellsvägen: Statoil
Oxie: Käglingevägen, Käglinge 
Bilservice

SYSAV

Box 50344
202 13 Malmö
Spillepengsgatan 13
vxl 040-635 18 00

www.sysav.se

F Ö R PAC K N I N G S -  O C H  T I D N I N G S I N S A M L I N G E N

Telefon 0200-88 03 11
Ring om du undrar hur du ska sortera eller var din 
närmaste återvinningsstation finns. Du kan också 
meddela om någon behållare är full eller om åter-
vinningsstationen behöver städas.

www.ftiab.se

OBS! Uppgifter i en trycksak kan ändras. Aktuell information hittar du alltid på kommunernas, 
Sysavs, El-Kretsens eller Förpacknings- och Tidningsinsamlingens webbplatser.

’’På www.sopor.nu 
hittar du all information 
samlad!



MS

Broschyren är ett samarbete mellan Sysav, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen och följande kommuner i Sysavregionen
– Burlöv, Kävlinge, Lomma, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad

I och med att avfallshanteringen utvecklas och förändras är det möjligt att vissa insamlingsrutiner med mera kommer att ändras. 

Aktuell information hittar du på din kommuns webbplats, www.sysav.se www.el-retur.se www.ftiab.se eller www.sopor.nu

Miljöstation 
– för ditt farliga avfall 
På miljöstationen lämnar du ditt 
farliga avfall, till exempel färgrester, 
batterier och lösningsmedel.
Miljöstationer finns på återvinnings- 
centralerna och på vissa bensin-
mackar.
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ÅVC
Återvinningscentral
– för grov- och trädgårdsavfall

Hit åker du för att lämna grov- och 
trädgårdsavfall. Du sorterar själv 
avfallet, så att det kan återvinnas. 
Återvinningscentralerna är beman-
nade och har bestämda öppettider.

ÅVS
Återvinningsstation
– för förpackningar och tidningar

En återvinningsstation är en samling 
behållare för tidningar och förpack-
ningar av papper, hårdplast, metall 
och glas. 


