
Varför ska du sopsortera?
Dina sopor kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen.
Genom att sortera dina sopor väl, kan de tas omhand på ett säkert sätt och det mesta kan åter-
vinnas. Därmed skyddas människor och miljö. Vi kan också spara energi och naturresurser genom 
att använda materialen flera gånger. Genom att sortera soporna minskar dessutom det avfall 
som riskerar att hamna på deponi, soptipp. Det är ett lagbrott att inte sortera sina sopor.

Sopsortera

Dina sopor innehåller farliga ämnen
Det viktigaste att sortera ut är det farliga avfallet, 
dvs. sådant som är giftigt, cancerframkallande, 
frätande, fosterskadande, miljöfarligt, smitt-
förande eller brandfarligt. I ett vanligt hushåll 
kan det handla om exempelvis färger, lösnings-
medel, läkemedel, batterier, elektriska produkter 
och växtskyddsmedel.

Om farligt avfall slängs i soppåsen finns det risk 
för att de farliga ämnena sprids i naturen. Det är 

inte möjligt för vanliga förbränningsanläggning-
ar att helt rena alla sorters föroreningar. Farliga 
tungmetaller som bly och kvicksilver riskerar att 
spridas om batterier läggs i soppåsen.

Om lösningsmedel hamnar bland trädgårds-
avfallet kanske stora mängder kompost måste 
kasseras. Det är omöjligt att få bort föroreningar 
eller giftiga ämnen ur kompost eller biogödsel.



Att låta det farliga avfallet ligga kvar hemma 
är inte alltid en bra idé. Det finns en risk att 
behållare åldras och börjar läcka. Små barn kan 
råka komma åt farliga ämnen: en enstaka klunk 
kan ge allvarliga skador. Oljerester, exempelvis 
indränkta trasor, kan självantända och spraybur-
kar kan explodera om de står varmt. Därför är 
det alltid säkrast att lämna det farliga avfallet till 
insamling.

Börja med det viktigaste
Alla kanske inte alltid har möjlighet att sortera 
ut alla slags avfall. Börja då med det viktigaste: 
• Farligt avfall. Det måste absolut lämnas 

separat, till exempel glödlampor, batterier 
(även inbyggda), lim, färg (även nagellack), 
sprayflaskor med mera.

• Små behållare från värmeljus tar inte mycket 
plats att samla, men de spar väldigt mycket 
energi när de återvinns.

Låt det bli en början. När det har blivit en vana är 
det inte så svårt att sortera ut konservburkarna, 
marmeladburken, schampoflaskorna, mjölkkar-
tongen och tidningarna också.

Praktiska råd och tips
• Skär av både locket och botten på konserv-

burken, så kan du platta ut den. Det spar 
mycket plats.

• Packa mindre pappersförpackningar i större, 
så tar det mindre plats både under disk-
bänken och på återvinningsstationen. En 
tom mjölkförpackning rymmer minst fem 
hopvikta.

• Lägg ett snöre under tidningshögen, så går 
det lätt att knyta ihop när det är dags att gå 
iväg med den. Men glöm inte att ta bort snö-
ret när du lämnar tidningarna i behållaren.

• Låt matavfallet rinna av ordentligt innan du 
lägger det i komposten eller i insamlingen.

• Det finns många som säljer olika lösningar 
för källsortering. Sök ”källsortering” och 
”behållare” på Internet så får du flera träffar.

• Märk upp behållarna, både i köket och i sop-
rummet. Då kan hela familjen lättare hjälpa 
till och du får en påminnelse om vilja sopor 
som ska sorteras på vilket sätt. 

• Om du inte har plats till flera behållare för 
avfall kan du samla alla förpackningar i en 
kasse eller stapelbara korgar och sortera i 
soprummet eller vid återvinningsstationen.

Plastburkar är bra att samla i
• Gör en egen batteriholk av en glassburk
• Samla glödlamporna i en kakburk
• Samla allt metallavfall som inte är förpack-

ningar i en burk för sig 

Rätt sopa på rätt plats

Återvinningscentraler
Här kan du lämna:
• grovsopor (exempelvis trasiga möbler), 

trädgårdsavfall, 
• farligt avfall (exempelvis elavfall och färg)
• metallskrot samt mindre mängder byggav-

fall.
De tar ofta också emot en del förpackningar, 
exempelvis stora wellpappskartonger eller frigolit 
som inte ryms i behållarna på återvinningssta-
tionerna. Flera återvinningscentraler tar också 
emot kläder eller saker för välgörande ändamål.
På återvinningscentralerna finns personal som 
kan hjälpa dig rätt.

Återvinningsstationer
Här kan du lämna förpackningar och tidningar.
På vissa stationer går det också att lämna 
batterier och begagnade kläder som kan 
återanvändas.

Miljöstationer
I vissa kommuner finns miljöstationer för farligt 
avfall, ofta placerade vid bensinstationer. De tar 
emot de flesta sorters farligt avfall, exempelvis 
färg, lack, lim och kemikalier.
(Elavfall ska lämnas till återvinningscentralen. )

Apotek 
Apoteken tar emot överblivna eller för gamla 
mediciner, men inte cytostatika (cancermedicin) 
som ska lämnas till kommunens återvinnings-
central. För använda sprutor och kanyler kan du 
på de flesta apotek hämta en särskild behållare, 
som när den är full lämnas till apoteket, till 
vårdcentralen eller till kommunens insamling av 
farligt avfall. Kanyler får aldrig lämnas till insam-
ling på annat sätt än i den särskilda behållaren. 

Butiker
Pantflaskor och pantburkar tas emot i alla 
butiker som säljer dem. Många butiker tar 
också emot små batterier och i vissa kommuner 
kan man också lämna glödlampor och mindre 
elavfall i butiker. Sök på Lokal information för att 
se vad som gäller där du bor. Gasflaskor, bilbat-
terier och bildäck ska lämnas till respektive för-
säljningsställe. Oanvända nödraketer ska också 
lämnas till dem som säljer sådana produkter.

Polisen
Vapen, sprängämnen och liknande ska lämnas 
till polisen.  

Källa: www.sopor.nu


