
Sorteringsguide
- för dig som sorterar hemma

Matavfall
Matrester, tillagade eller råa. T.ex. 
grönsaker, skal, frukt, kött, fisk, ägg, 
bröd, pasta, gryn, mejeriprodukter, 
godis, matfett, tepåsar m.m. Läggs i 
papperspåsar som erhålls från Lunds 
renhållningsverk. OBS! Plastpåsar får 
inte läggas i kärlet. I påsen ska bara 
matavfall läggas!

 

Restavfall
Det som blir kvar efter utsortering 
och ej går att återvinna. T.ex blöjor, 
porslin, tandborste, kattsand, kamm 
m.m.  
OBS! Förpackningsmaterial eller 
papper ska återvinnas! Förpacka 
restavfallet så att det inte riskerar 
spridas vid tömning!

Ofärgat glas
Flaskor och burkar av ofärgat glas. 
Glöm inte att ta av lock och kapsyler.
OBS! Lägg inte: Annat glas som fönster, 
kristall-, dricks-, eller spegelglas, kera-
mik, porslin, lampor eller lysrör.

 

Färgat glas
Flaskor och burkar av färgat glas. Glöm 
inte att ta av lock och kapsyler.
OBS! Lägg inte: Annat glas som t.ex. 
glashällar, fönster, kristallglas, porslin 
eller keramik.

Små batterier
Kunder med 4-fackskärl: Batterier 
kan läggas i en icke försluten påse på 
locket för kärl 2 på tömningsdagen. 
Övriga: Batterier kan lämnas på åter-
vinningsstation och i Samlaren. Se vår 
hemsida.   

Pappersförpackningar
Förpackningar som till minst hälften 
består av papper t.ex. pasta- och 
flingpaket, sockerpåsar, mjölkpaket, 
juicepaket, papperskassar, omslags-
papper och wellpapplådor.  
Klipp ner förpackningar till 30 x 30 
cm storlek. Tänk på att kartonger 
som är hopvikta kan veckla ut sig 
och bli för stora när tömning sker. 
OBS! Lägg inte: Tidningar, broschy-
rer, kuvert eller kontorspapper!

Tidningar
Allt som går att bläddra i som t.ex. 
dagstidningar, veckotidningar, kata-
loger, reklamblad, broschyrer,  rit-
papper, skrivarpapper, och pocket-
böcker. Lägg löst i kärlet.
OBS! Lägg inte: Pappers- och plast-
kassar, kartong, wellpapp eller 
kuvert. 

Plastförpackningar
Förpackningar av plast, t.ex. plast-
kassar, tråg, plastfolie, mjukplast, 
flaskor, burkar, tuber, frigolit och 
dunkar.  
Tänk på att plast som viks ihop veck-
lar ut sig och blir för stora inför töm-
ning. Klipp ner till 30 x 30 cm storlek 
eller knyt ihop. OBS! Lägg inte: Pap-
perspåsar, leksaker, tandborstar eller 
dylikt!  Mjukplast kan förpackas i 
påsar motsvarande brödpåsestorlek, 
men ej i större påsar. 

Metallförpackningar
Tomma och torra förpackningar av 
plåt eller aluminium t.ex. konserv-
burkar, dryckesburkar, aluminium- 
och folieformar, tuber, tomma spray-
burkar, lock, kapsyler etc.
OBS! Inga plast- eller papperspåsar.

Vänd >



Problem med plast 
i kärlet?

Sorteringsanvisning
för mjukplast: 

Lägg mjukplast i någon typ av plastpåse, typ brödpåse 
eller liknande. Dessa ”plastbollar” kommer att bli 
lättare att hantera vid tömning och inmatning i bilen. 
Det kan också ge mer utrymme i era behållare utan 
att det blir svårt att tömma dessa. Ett annat sätt kan 
vara att slå knut på påsarna.

Hårdplast och mjukplast får ej blandas i en större 
påse t.ex. bärkassar. De ska läggas löst, åtskilda i kär-
let för att återvinningsprocessen ska fungera. Överfyll 
ej plastfacket, då plasten kan blåsa iväg vid tömning.

När nya matavfallspåsar behövs...
Om påsarna börjar ta slut kan nya fås genom att
 
• ”flagga” genom att klämma fast en påse i kärlet inför 
tömningsdagen. Nya påsar fås vid nästa tömning.

• hämta påsar på återvinningscentralerna 

Tänk på att beställa i tid så att påsarna inte tar slut helt!

Lunds Renhållningsverk
Traktorvägen 16
226 60 Lund
tel: 046 - 359 50 00 

Kundtjänst: 046 - 359 53 90
tel.tid: 08.00 - 15.00 
renhallningsverket@lund.se
www.lundsrenhallningsverk.se
2021

Du som har två-
facks kärl 
 
Två-fackslösningen förutsätter att du sorterar 
och lämnar returmaterialet på en återvinnings-
station eller återvinningscentral. 

Enligt avfallsförordningen har vi alla som konsumenter 
en skyldighet att sortera och lämna till återvinning. Det 
gäller förpackningsmaterial, returpapper, elektroniska 
produkter och batterier. Vid sidan om detta finns regler 
om hur farligt avfall ska hanteras. 

Återvinningsstationer
På återvinningsstationen kan du lämna: 
Glasförpackningar 
Metallförpackningar 
Plastförpackningar 
Pappersförpackningar 
Tidningar 
Småbatterier
   
Var återvinningsstaioner finns, hittar du på vår hemsida. 
 
Småelektronik - Samlaren 
Småelektronik som lampor,småbatterier, mobiltelefon, 
rakapparat, eltandborste och liknande, kan lämnas i  
Samlaren. Dessa finns i olika butiker.  
 
Vilka butiker som har Samlaren hittar du på vår hemsida. Kärltvätt

Om du vill slippa tvätta kärlen själv, kan du beställa kärlt-
vätt hos oss. Vi erbjuder tvätt av kärl i samtliga storlekar. 
Kärltvätten utförs i samarbete med privat entreprenör.

En tvättbil kommer och rengör era kärl på plats. Tvätten 
sker med högtryckstvätt där smutsvattnet samlas upp. 
Då tvätten sker i samband med tömning kan en väntetid 
uppstå på ca 3-4 veckor för att passa med tömningsda-
gen. 

För mer information, kontakta vår kundtjänst eller anmäl 
intresse för kärltvätt via våra e-tjänster på hemsidan.




