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BÄST PÅ TOPPEN I AVFALLSTRAPPAN
Enligt EU-direktiv om avfall ska alla medlemsländer förebygga avfall och bryta samban-
det mellan ekonomisk tillväxt och negativ miljöpåverkan. Avfallstrappan är ett sätt att 
visa hur vi ska arbeta. I Sverige är det numera förbud mot att deponera hushållsavfall. 

MINIMERA 

Handla bara det du 

verkligen behöver.

Det är miljösmart 

konsumtion som 

ger dig mer pengar 

kvar i plånboken. 

ÅTERANVÄNDA

Spara både mijlö 

och pengar genom 

att lämna in för 

återbruk, köp och 

sälj begagnat, byt 

och skänk bort.

ÅTERVINNA 

Hos SigtunaHem 

kan du enkelt 

och nära sortera 

i miljöhuset för 

återvinning. 

ENERGIUTVINNA

När avfallet inte 

kan material-

återvinnas utvinns 

i stället energi från 

avfallet genom 

förbränning. 

DEPONERA

Deponiavfall 

hamnar på 

soptippen, det är 

sådant som inte 

går att återvinna 

eller energiutvinna. 

Detta är det sämsta 

alternativet och ska 

undvikas.

VAD BETYDER AVFALLSTRAPPAN FÖR DIG SOM HYRESGÄST?

SÄMST

BÄST
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Vi gör det enkelt för dig som hyresgäst hos oss när 

det gäller sortering. Som invånare i Sigtuna kommun 

ska du:

–  lämna FARLIGT AVFALL till en miljöstation eller 

Returbilen så att det inte hamnar i soppåsen eller 

avloppet

–  sortera ut ditt MATAVFALL som sen blir biogas och 

biojord.

–  sortera FÖRPACKNINGAR som blir till nya produkter

ENKELT FÖR DIG SOM HYRESGÄST

Vi har sedan år 2000 gett alla våra hyresgäster förmå-

nen att på ett fastighetsnära, bekvämt, enkelt sätt samt 

inkluderat i hyran, lämna sitt sorterade avfall i våra så 

kallade ”miljöhus”. 

I miljöhusen kan du lämna följande sorterat: 

 Matavfall 

 Pappersförpackningar 

 Plastförpackningar 

 Metallförpackningar 

 Färgat och ofärgat glas 

 Tidningar/returpapper 

 Småbatterier 

 Brännbart

SORTERA TILLSAMMANS!

ELAVFALL

I våra bostadsområden finns det speciella elektronik-

rum avsedda för småelektronik, glödlampor, lysrör och 

lågenergilampor. Går även att lämna till Returbilen.

GROVAVFALL

Lämna prylar och möbler du inte behöver till Åter-

bruket, kläder, skor och väskor till Butiken Skänkt & 

Återhängt eller andra secondhandbutiker, för återan-

vändning.

Saker som är grovavfall och som inte går att åter-

användas ska lämnas sorterat till Sigtuna kommuns 

återvinningscentral på Voltgatan 27 eller Returbilen.

FARLIGT AVFALL

Det vi inte kan och får hantera är farligt avfall, som till 

exempel färg, lim, rengörings- och lösningsmedel. Det 

är därför mycket viktigt att du lämnar ditt farliga avfall 

till en miljöstation eller Returbilen, så att det miljöfarliga 

avfallet hanteras på rätt sätt. 

HÄR KAN DU LÄSA MER

På Sigtuna Vatten & Renhållnings hemsida  finns en 

sorteringsguide i form av en A–Ö-lista.  

www.sigtunavatten.se

Vi på SigtunaHem vill tillsammans med dig som hyresgäst vara med och minska 
på resursslöseriet. Det mesta går att återvinna och vårt mål är att ”Det som går att 
återvinna ska återvinnas!” 

TIPS! På de flesta förpackningar du köper står det hur de ska sorteras. 
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KÄLLSORTERING BÖRJAR HEMMA

–  Det viktigaste för miljön och för oss människor, är att 

sortera ut allt FARLIGT AVFALL och ELEKTRONIK, 

så att det inte hamnar i naturen där det lagras i 

jorden vi odlar, i vattnet vi dricker och i våra kroppar. 

–  Därefter kommer allt som vi kan ÅTERVINNA. 

Detta för att spara på jordens icke oändliga resur-

ser, så som skog, olja och olika metaller. 

VI EFTERSTRÄVAR GOD KVALITET PÅ SORTERINGEN

Det som är viktiga med källsortering är att det blir 

kvalitet på det sorterade materialet. Om vi inte sorte-

rar avfallet rätt så försämras råvaran för att framställa 

nästa produkt. 

EXEMPEL: FÄRGAT OCH OFÄRGAT GLAS. Hamnar 

det färgat glas bland det ofärgade innebär det att det 

ofärgade klassas som färgat. 

Det betyder att man måste producera nytt ofärgat glas 

från början helt i onödan. Därför är det viktigt att vara 

noga med att färgsortera flaskor och burkar. 

TA FÖR VANA ATT VIKA IHOP DINA FÖRPACK-

NINGAR HEMMA INNAN DU GÅR OCH KASTAR. 

Källsortering börjar alltid i ditt hem. Och här får du lite tips på hur du kan lägga 
upp din sortering.

Dessa sorteringspåsar gör 

det enkelt för dig som  

hyresgäst hos SigutnaHem. 

Snygga designade hållare finns även att köpa för bland 

annat värmeljus, lampor och batterier. Även påsar för 

pantflaskor

TIPS PÅ SORTERINGSPRYLAR



7  

TRÅNGT – VAR SKA JAG STÄLLA ALLT?

Det finns kanske inte så många utrymmen över i din lä-

genhet för sortering. Men nedan följer några tips. Tänk 

också på att trycka ihop, klippa isär och vik dina sopor 

så tar det betydligt mindre plats. 

UNDER DISKBÄNKEN

Är kanske den mest naturliga platsen att förvara sopor 

i olika kärl.

I SKÅPLÖSNINGEN får matavfallskorg samt kärl för 

brännbart, plast-, metall och pappersförpackningar 

plats. SigtunaHem tillhandahåller med en matavfalls-

korg samt två kärl. 

LÅDLÖSNING. Finns att köpa för en billig penning 

bland annat på IKEA.

BALKONGEN/UTEPLATSEN

Till balkongen/uteplatsen kan du bygga en sittbänk 

som också kan fungera som en sorteringslåda.  

I bänken kan du placera sorteringspåsarna. 

Se mer tips på internet. Bland annat olika typer av 

källsorteringsmöbler, hur du kan inreda en garderob 

med mera. 
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MATAVFALL
Matavfall är det som blir kvar efter din matlagning och dina måltider.  
Utsorterat matavfall läggs i speciella matavfallspåsar och läggs sedan 
i de bruna kärlen i miljöhuset. 

MATAVFALLSPÅSE

Det är de speciella nedbrytningsbara papperspåsarna 

som ska användas för matavfallet. Papper är en för-

nybar råvara och påsen är gjord av tåligt papper som 

släpper igenom vattenånga men inte vattendroppar. 

För att matavfallet ska kunna bli biojord så är det en-

dast dessa påsar som får användas i Sigtuna kommun. 

En påse räcker normalt för 2–3 dagar. 

INGEN PLAST

Packa inte matavfallet i 

plastpåsar eftersom plast 

gör att det inte går att 

återvinna matavfallet. Sätt 

inte heller plastpåse varken 

i eller runt den bruna 

papperspåsen. 

ANVÄND KORGEN

I din lägenhet finns en matavfallskorg som passar till 

att ha den bruna påsen i. 

Om påsen ställs i en vanlig hink förstörs cirkulationen 

och då blir påsen blöt och går sönder. Därför ska du 

använda korgen som är utformad så att det kommer 

in luft till påsen. Det gör att fukten från matavfallet 

avdunstar.

Om det mot förmodan inte finns någon matavfallskorg i 

din lägenhet så kontakta Kundservice, 08-591 796 00, 

så levererar vi en korg till dig. 

Tack för maten!
BEHOV AV FLER MATAVFALLSPÅSAR

När du har behov av fler påsar kan du hämta på  

någon av följande platser:  

 I ditt Miljöhus 

 Sigtuna kommunhus/receptionen 

 Återvinningscentralen (ÅVC) på Voltgatan 27 

 Drakegården i Sigtuna 

 Sigtuna biblioteket 

 Märsta bibliotek 

 Mimers källa, biblioteket i Valsta 

 Matöppet i Rosersberg 

 Lunda Livs
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TACK FÖR MATEN! Allt bioavfall som samlas in från hushållen rötas i biogasanläggningen i Uppsala. 

Gasen som framställs används som fordonsgas, till gasspisar och värmepannor. Biojord är den rötrest 

som blir kvar och används på åkermark som gödning. En påse matavfall ger biogas till cirka 2,5 kilome-

ters körning med en biogasdriven personbil. Med ett ton matavfall kan en personbil köra från Sigtuna till 

Malmö tur och retur, cirka 130 mil. 

SORTERA RÄTT

Det är viktigt att sortera rätt. I det bruna kärlet ska du 

bara lägga dina matavfallspåsar med matrester. 

Exempel: 

 Alla slags matrester, både råa och tillagade 

 Rens från kött, fisk, skaldjur och fågel 

 Frukt- och grönsaksrester, skal 

 Äggskal

 Kaffesump 

 Kaffefilter

 Teblad, tepåsar

 Pasta, nudlar, ris

 Bröd, hårt, mjukt och kaffebröd

 Hushållspapper

 Snittblommor, mindre krukväxter utan jord

PRAKTISKA TIPS NÄR DU SKA SORTERA MATAVFALL

Veckla ut påsen och platta till botten. 

Ställ påsen i matavfallskorgen. Du kan lägga lite 

hushållspapper i botten av påsen innan du börjar fylla 

med matavfall, det suger upp fukt. 

Lägg allt matavfall i påsen men låt våta rester rinna av 

först. Använd en slaskskrapa när du tar upp matrester 

eller rens från vasken. Fyll inte längre upp än till den 

streckade linjen. 

Tips! Linda in rester från fisk och skaldjur i hushålls-

papper så minskar lukten.

Byt påse efter några dagar även om den inte är full. 

Vik ner kanten och lämna påsen i kärlet för matavfall i 

ditt miljöhus. 

1

2

3

1 2 3
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FÖRPACKNINGAR & TIDNINGAR

FÖRPACKNINGAR OCH TIDNINGAR I ETT KRETSLOPP

Alla förpackningar och tidningar som samlas in åter-

vinns till nya förpackningar eller nya produkter.

– Plastförpackningar kan bli allt från bullerplank och 

diskborstar till blomkrukor och plastpåsar. 

– Glas- och pappersförpackningar blir framför allt nya 

förpackningar. 

– Metallförpackningar kan bli järnvägsräls och lästa 

tidningar blir nytt tidningspapper.

PRODUCENTANSVAR

Regeringen har bestämt att varje företag som tillverkar, 

importerar, fyller eller säljer förpackningar eller förpack-

ade varor, ska ansvara för att det finns ett insamlings-

system dit konsumenterna kan lämna förpackningarna 

för återvinning. Det kallas producentansvar. 

Samma sak gäller för tidningar och returpapper. De 

som tillverkar eller importerar tidningspapper och 

trycker eller importerar tidningar ska också ansvara för 

insamling och återvinning av returpapper. 

Förpackningar och tidningar är två av de första 

varugrupperna som fått ett producentansvar. Förpack-

nings- och tidningspappersproducenterna samarbetar 

under namnet FTI, Förpacknings- och Tidningsinsam-

lingen. All verksamhet bedrivs utan vinstsyfte.

Varje gång du lämnar en förpackning eller en tidning till återvinning händer något stort. 
Allt blir till något nytt användbart. På så sätt hjälper du till att spara 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.
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PAPPERSFÖRPACKNINGAR
Med pappersförpackningar menar vi förpackningar 
av papper, kartong och wellpapp. 

Det sorteras tillsammans i samma behållare i ditt mil-

jöhus. Papperskassen som du burit förpackningarna i 

lägger du också i kärlet för pappersförpackningar:

EXEMPEL:

 Pastapaket, flingpaket

 Mjölk- och juicepaket

 Sockerpåsar, hundmatsäckar

 Bärkassar

 Blompapper, presentpapper

 Skokartonger

 Toarullar

 Wellpapplådor till tv, stereo, möbler m.m.

... MEN VAR SLÄNGER JAG DETTA?

–  Kuvert slängs i kärlet för brännbart eftersom klister  

och fönster klistrar igen maskinerna vid återvin-

ningen. 

–  Tidningar, broschyrer, reklamblad, kontorspapper, 

läggs i kärlet för tidningar/returpapper.

–  Övriga pappersprodukter som inte är förpackningar 

slängs i kärlet för brännbart. 

TIPS! Vik ihop och platta till pappersförpackningarna så tar de mindre 

plats. Lägg gärna mindre förpackningar i större. En tom mjölkkartong 

rymmer minst fem ihopvikta. 

OBS! På mjölk-, juice och yogurthpaket med plastkork tar du bort skruv-

korken och låter resten sitta kvar i förpackningen. Skruvkorken slängs i 

plastförpackningar. 
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PLASTFÖRPACKNINGAR
Med plastförpackningar menas bara förpackningar av plast  
som är köpta med innehåll. 

Plastförpackningarna lämnas lösa i kärlet för plastför-

packningar – töm ur din påse med plastförpackningar i 

behållaren när du lämnar dem. 

Anledningen är att olika plasttyper består av olika kemis-

ka sammansättningar, alla plastförpackningar kan därför 

inte blandas när de återvinns. På en sorteringsanläggning 

finsorteras de efter plastsorter och blir till ny råvara. 

EXEMPEL:

 Burkar

 Flaskor

 Dunkar

 Plastlock

 Bärkassar, plastpåsar

 Refillpaket

 Tuber, med lock

 Plastfolie och plastfilm

 Frigolit

... MEN VAR LÄGGER JAG DETTA?

–  Plastleksaker, plastmöbler och andra plastprodukter 

som inte är förpackningar lämnas som grovavfall på 

Återvinningscentralen (ÅVC) Voltgatan 27 eller till 

Returbilen.

–  Plastflaskor med pant lämnas i butik. 

TIPS! Ta av lock och korkar från burkar och flaskor och lämna dem separat. Låt däremot korken  

sitta kvar på tuber, till exempel tandkräm, för att undvika kladd och dålig lukt. 

KOM IHÅG! Töm din påse med plastförpackningar i insamlingsbehållaren så att de slängs var för sig. 
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METALLFÖRPACKNINGAR
Enkelt beskrivet är metallförpackningar, förpackningar  
av metall som är köpta med innehåll. 

 

EXEMPEL:

 Konservburkar

 Sprayburkar

 Tuber

 Kapsyler och lock

 Penseltorra färgburkar

 Aluminiumfolie och formar

... MEN VAR LÄGGER JAG DETTA?

–  Metallliknade påsar, till exempel chipspåsar, slängs  

i kärlet för plastförpackningar.

–  Metallskrot, vvs-detaljer, stekpannor och övrig me-

tallprodukter som inte är förpackningar lämnas 

som grovavfall eller som metallskrot på Återvinnings-

centralen (ÅVC) Voltgatan 27  eller till Returbilen.

–  Elektronik och elartiklar lämnas i elektronikrum.

–  Dryckesburkar med pant lämnas i butik.

TIPS! Låt korken sitta kvar på tuber, till exempel kaviar, efter att innehållet klämts ut så mycket  

det går för att undvika kladd och dålig lukt.  

KOM IHÅG! Metallburkar med rester av färg eller lösningsmedel ska lämnas som farligt avfall  

till Återvinningscentralen (ÅVC) Voltgatan 27 eller till Returbilen. 

Även de små metallförpackningarna är viktiga hir hör till ex-

empel kapsyler, lock, folie till yoghurtburkar, alla är de vär-

defulla metallförpackningar. Ingen förpackning är oviktig, 

hur liten den än är. Dessutom sparar vi massor av energi 

genom återvinning av stål- och aluminiumförpackningar. 
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GLASFÖRPACKNINGAR
Färgat glas för sig och ofärgat för sig!

För att kunna behålla återvunnet glas ofärgat, måste 

det sorteras i två grupper: färgat och ofärgat. Det är 

även viktigt att det bara är förpackningar av glas som 

lämnas i insamlingen. Andra produkter av glas be-

står av andra kvaliteter som inte smälter vid samma 

temperatur som förpackningsglaset. Om dessa blandas 

försämras kvalitén och glaset blir inte lika starkt. 

EXEMPEL:

 Flaskor av färgat och ofärgat glas

 Burkar av färgat och ofärgat glas

... MEN VAR LÄGGER JAG DETTA?

–  33 och 50 cl dryckesflaskor lämnas mot pant 

i butiker.

–  Porslin, keramik och övriga produkter som inte är  

förpackningar läggs i kärlet för brännbart. Vid stora 

mängder ska det lämnas på Återvinningscentralen 

(ÅVC) Voltgatan 27 som deponi. 

–  Glöd- och lågenergilampor samt lysrör lämnas i  

avsedda behållare i elektronikrum. 

–  Spegelglas slängs som grovavfall.

TÄNK PÅ! Ta av skruvkorkar och kapsyler av plast och metall och lägg dem i respektive kärl för  

metall- och plastförpackningar.

VISSTE DU ATT! Sverige är ett av världens bästa länder på insamling av glas! Över 90 procent av alla  

glasförpackningar lämnas tillbaka till återvinning. OBS! Men vi måste alla bli bättre på att färgsortera!
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TIDNINGAR/RETURPAPPER
Med tidningar menar vi dagstidningar, tidskrifter, kataloger, 
broschyrer och reklamblad.

Fyra av fem tidningar återvinns och blir till viktig råvara 

för de svenska pappersbruken.

EXEMPEL:

 Tidningar

 Broschyrer

 Reklamblad

 Kontorspapper

 Pocketböcker

 Tidskrifter

... MEN VAR SLÄNGER JAG DETTA?

–  Kuvert läggs i kärlet för brännbart eftersom klister  

och fönster klistrar igen maskinerna vid återvin-

ningen.

–  Pappersförpackningar, som mjölkförpackningar,  

presentpapper och postorderomslag till böcker/cd/

dvd läggs i kärlet för pappersförpackningar.

–  Andra böcker än pocketböcker läggs i kärlet för 

brännbart eller som grovavfall.

TÄNK PÅ! Papperskassen som du burit dina tidningar i lägger du i kärlet för pappersförpackningar, den ska 

inte återvinnas tillsammans med tidningarna. Ta bort plastomslag runt tidningar och reklam. 

VISSTE DU ATT! Tidningar och returpapper kan återanvändas upp till sju gånger. Det spar på våra skogar och 

energiförbrukningen, då återvinningen kräver endast en tredjedel av energiåtgången jämfört med nyproduktion. 
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SORTERA SÅ MYCKET DU KAN OCH LÄGG SÅ LITE 

SOM MÖJLIGT I BRÄNNBART. 

EXEMPEL:

 Kuvert

 Dammsugarpåsar

 Blöjor, bindor, tandborstar och tvättlappar

 Tops, bomullstusar, plåster, gasbinda, tyg, garnspill

 Snus, fimpar och tuggummi

 Porslin, dricksglas och keramik (små mängder)

 Kattsand och kuttersspån från djurburar

 CD/DVD-skivor

 Tuschpennor m.m.

... MEN VAR SLÄNGER JAG DETTA?

– Elektriska apparater, batterier och glödlampor/

lyskällor läggs i avsedda behållare i elektronikrum.

– Grovavfall lämnas sorterat på Återvinningscentralen 

(ÅVC) Voltgatan 27.

– Farligt avfall får absolut inte läggas i miljöhusen  

utan ska lämnas till en miljöstation eller mobila 

miljöstationen. 

BRÄNNBART

VISSTE DU ATT! Brännbara sopor går till Fortums kraftvärmeverk för förbränning och energiåtervinns till el 

och värme. Restprodukterna som bildas vid förbränning går till Ragnsells anläggning i Högbytorp där metaller 

återvinns ur bottenaskan. Restmaterialet som återstår ersätter jungfruligt* material och används som konstruk-

tionsmaterial på Högbytorp. Flygaska från rökgasreningen deponeras. 

Brännbart är det som blir över när du har källsorterat alla förpack-
ningar av papper, metall, plast och glas, matavfall, tidningar/retur-
papper, farligt avfall, grov- och elavfall.

* Råvara som inte har använts till något innan.
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GROVAVFALL

Skänk, byt eller sälj i första hand. För det som ändå 

måste slängas, lämna till Returbilen eller sorterat till 

Återvinningscentralen (ÅVC) Voltgatan 27 i Märsta. 

Öppettider och kontaktuppgifter på sidan 22. 

EXEMPEL:

 Möbler

 Balkonglådor

 Duschdraperier

 Pulkor

 Stekpannor och kastruller

 Mattor

 Termos m.m.

... MEN VAR LÄGGER JAG DETTA?

–  Elektriska apparater, batterier och glödlampor/

lyskällor läggs i avsedda behållare i miljöhuset/

elektronikrum.

– Det som klassas som farligt avfall får absolut inte 

läggas i miljöhuset utan ska lämnas till miljöstation 

eller Returbilen, så kunnig personal kan ta hand om 

det miljöfarliga avfallet på rätt sätt. 

Grovavfall är avfall som uppkommer i hushållet men som inte ryms 
i soppåsen. Allt grovavfall sorteras och återvinns på bästa sätt och ska
inte lämnas i miljöhuset. 

NEJ, VÄNTA! STOPP! SLÄNG INTE! Sälj och tjäna en slant. Eller gör en insats genom att ge bort dina gamla  

saker. Biståndsorganisationer tar emot begagnat. De kan också komma och hämta kläder, möbler och husge-

råd. I kommunen finns flera biståndsorganisationer som har seconhandbutiker; Återbruket, Butiken Skänkt & 

Återhängt, Röda korset Kupan, Because we can med flera. Läs mer på sid 23. 



18  

ELAVFALL

Småelektronik slängs i avsedda kärl i elektonikrum/ 

miljöhus i ditt bostadsområde eller lämnas till Returbilen.

EXEMPEL:

 Elektrisk tandborste

 Lampa med sladd

 Mobiltelefon

 Dataskärm

 Hårtork

 Kaffebryggare

 TV-apparat m.m.

... MEN VAR LÄGGER JAG DETTA?

–  Batterier och glödlampor/lyskällor läggs i avsedda 

behållare i elektronikrum.

– Grovavfall lämnas till Returbilen eller sorterat på 

Återvinningscentralen (ÅVC) Voltgatan 27.

–  Det som klassas som farligt avfall får absolut inte 

läggas i miljöhuset utan ska lämnas till miljöstation 

eller Returbilen så kunnig personal kan ta hand om 

det miljöfarliga avfallet på rätt sätt. 

Elavfall är saker som drivs med sladd eller batterier. Lagen om elavfall 
förbjuder att elprodukter kastas på soptipp eller förbränns. Därför ska inget 
elavfall förekomma bland brännbart eller grovavfall.

VISSTE DU ATT? När du köper nya elprodukter kan du utan kostnad lämna gamla produkter i retur. De  

återlämnade produkterna behöver inte vara av samma fabrikat som de nyinköpta. De behöver inte ens  

vara köpta på samma ställe. 

Producenterna har enligt lagen ansvar för insamling av avfallet. 
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BATTERIER

I miljöhuset finns en batteriholk/batteribehållare för 

insamling av småbatterier.

EXEMPEL:

 Alkaliska batterier 

 Kvicksilverbatterier

 Nickelmetallhydridbatterier

... MEN VAR LÄGGER JAG DETTA?

Lämna inte bilbatterier i mijlöhuset/elektronikrummet, 

då dessa innehåller frätande syra och klassas som 

farligt avfall. 

Bilbatterier omfattas av producentansvar och det bety-

der att du kan lämna in ditt uttjänta bilbatteri till alla som 

säljer bilbatterier eller där du en gång köpt det. 

Du kan också lämna det till kommunens miljöstation på 

Återvinningscentralen (ÅVC) Voltgatan 27 

eller till Returbilen.

För att förhindra utsläpp av de giftiga metallerna kadmium,  
kvicksilver och bly ska alla batterier samlas in. 

VISSTE DU ATT! Det ligger 25 miljoner gamla mobiltelefoner och samlar damm i svenska folkets byrålådor, 

och alla har ett batteri. 75 procent av innehållet i våra vanligaste batterier kan göra nytta igen. 

TIPS! Vill du veta mer om batterier, kan du gå in på Batteriåtervinningens hemsida, batteriatervinningen.se. 

Mycket kul och nyttig läsning om just batterier. 
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FARLIGT AVFALL

Farligt avfall lämnas på Återvinningscentralen (ÅVC) 

Voltgatan 27 eller till Returbilen där kunnig personal 

tar hand om avfallet på rätt sätt. 

EXEMPEL:

 Kemikalier

 Brandsläckare

 Färgrester/linolja

 Limrester

 Hårfärgning/toning

 Nackelack m.m.

NÄR DU LÄMNAR FARLIGT AVFALL:

– Behåll farligt avfall i originalförpackningar eller 

märk förpackningen så att det syns vad som är i. 

– Blanda aldrig olika sorters farligt avfall.

– Kontrollera att förpackningarna är hela och  

förslutna.

Farligt avfall är avfall som är farligt för människa och/eller miljön. För att 
nå Regeringens miljömål om en Giftri miljö ska farligt avfall aldrig slängas i 
soporna eller hällas i avloppet. 

HÄR LÄMNAS FARLIGT AVFALL:   

MILJÖSTATION på Återvinningscentralen (ÅVC) Voltgatan 27 i Märsta 

RETURBILEN som kommer till Märsta, Tingvalla och Valsta fyra gånger om året enligt fasta körscheman.  

Här kan du lämna grovavfall, farligt avfall och elektronik. För tider och platser se www.sigtunahem.se 

eller www.sigtunavatten.se.



21  

ÄMNEN SOM KAN FINNAS I FARLIGT AVFALL

Många gifter från farligt avfall försvinner aldrig utan 

lagras i jorden vi odlar, i vattnet vi dricker och i våra 

kroppar. Även mycket små mängder kan göra stor 

skada på vår miljö. 

KVICKSILVER

Äldre termometrar, vissa batterier, lysrör, lågenergilam-

por och en del elektriska produkter innehåller kvick-

silver. Kvicksilver är ett av de farligaste miljögifterna 

som finns. Hos människor kan det skada centrala 

nervsystemet och njurarna. En tesked kvicksilver 

räcker för att förgifta en medelstor svensk sjö. Kvicksil-

ver lagras i kroppen både hos människor och djur och 

kan även skada ofödda foster. 

BLY OCH KADMIUM 

Flera andra metaller, exempelvis bly och kadmium från 

elavfall och batterier, stannar också kvar länge om de 

hamnar i naturen. De kan ge njurskador, skador på 

skelettet, försämrad inlärningsförmåga, sämre mörker-

seende, blodbrist och störningar i nervsystemet.

KEMIKALIER OCH LÖSNINGSMEDEL

Kemikalier som finns i rengöringsmedel, tändvätska och 

bekämpningsmedel kan bland annat ge cancer och på-

verka arvsmassan och djurs och människors förmåga att 

fortplanta oss. Små mängder kan ge allvarliga skador. 

Lösningsmedel finns bland annat i färg och lack. De 

kan vara giftiga och orsaka minnesstörningar, retlighet 

och cancer. Oftast är de också brandfarliga.

TÄNKT PÅ! Spola aldrig ner rester i toaletten eller häll ut dem i avloppet. Reningsverken kan inte ta bort de 

farliga ämnena, utan de följer med ut i vattendragen.

VISSTE DU ATT! I genomsnitt lämnar vi in 3 kilo farligt avfall per person och år i Sverige. Farligt avfall utgör  

0,9 procent av allt hushållsavfall som behandlas. 

LÄKEMEDEL

Läkemedel klassas också som farligt avfall och skall 

lämnas in till apoteken. Apoteken tillhandahåller med 

specialpåsar. 

LETA EFTER MILJÖVÄNLIGA ALTERNATIV

För att minska mängden farligt avfall kan du i första 

hand FÖRSÖKA UNDVIKA att köpa och använda miljö-

farliga produkter. 

Titta efter miljömärkta produkter och fråga i affären 

efter miljöanpassade alternativ nästa gång du hand-

lar. Undvik att köpa produkter som är märkta med 

farosymboler.

FAROSYMBOLERNA

Tillverkarens märkning på förpackningar:  

1. Giftig. 2. Frätande. 3. Hälsofarligt. 4. Skadligt.  

5. Miljöfarligt. 6. Explosivt. 7. Extremt eller mycket 

brandfarligt. 8. Oxiderande. 9. Gas under tryck, är alla 

egenskaper som gör att avfallet klassas som farligt. 

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9.
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ÅTERVINNINGSCENTRALEN (ÅVC) 
VOLTGATAN 27 OCH RETURBILEN
Du kan lämna ditt sorterade avfall gratis till Returbilen och  
på Återvinningscentralen (ÅVC) Voltgatan 27.

DET HÄR KAN DU LÄMNA PÅ ÅTERVINNINGSCEN-

TRALEN (ÅVC) VOLTGATAN 27

 Batterier

 Brännbart och deponirester

 Däck med och utan fälj

 Elektronikskrot

 Farligt avfall

 Frigolit och plast

 Förpackningar i glas, metall, papper och plast

 Glas

 Glödlampor, lysrör och lågenergilampor

 Grovplast

 Komposterbart trädgårdsavfall, ris, träavfall

 Kyl- och vitvaror

 Papper, wellpapp och kartong

 Resårmöbler

 Skrot och metall 

 Textil

Mer information om Återvinningscentralen (ÅVC) Volt-

gatan 27  hittar du på www.sigtunavatten.se. Du kan 

även ringa på telefon 08-409 251 01.

ÖPPETTIDER: Måndag–torsdag kl. 10–19, fredag–

söndag kl. 9–17 

STÄNGT FÖLJANDE DAGAR: 1 januari, 1 maj, 6 juni, 

midsommarafton, midsommardagen, 24–26 decem-

ber och 31 december. 

 RETURBILEN kommer till Märsta, Tingvalla och Valsta fyra 

gånger om året enligt fasta körscheman. Här kan du lämna 

grovavfall, farligt avfall och elektronik. För tider och platser 

se www.sigtunahem.se eller www.sigtunavatten.se.
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ÅTERBRUKET

Tar emot möbler och husgeråd. Butiken kan hämta det 

du vill skänka bort, gäller endast Sigtuna kommun.

Öppettider: tisdag–onsdag kl. 10–15, torsdag kl. 10–18, 

fredag kl. 10–13. Södergatan 4, Märsta,  

telefon 08-591 127 75.

BUTIKEN SKÄNKT & ÅTERHÄNGT 

Tar emot kläder, skor, väskor och smycken. I mån  

av tid kanbutiken hämta det du vill skänka bort. 

Öppettider: tisdag–fredag kl. 10–15. Södergatan 4, 

Märsta, telefon 073-669 53 99

RÖDA KORSET KUPAN 

Tar emot skänkta kläder, prylar, böcker och husgeråd.

Öppettider: tisdag–torsdag kl. 11–17, samt sista lördagen 

i varje månad kl. 11–14, Södergatan 32, Märsta,  

telefon 08-591 153 48.

BECAUSE WE CAN 

Tar emot kläder, möbler och annat. Hämtar gratis i 

närområdet, Märsta, Sigtuna och Arlandastad. Ring 

070-516 80 94. Öppettider: tisdag–onsdag & fredag  

kl. 10–16, torsdag kl. 10–18, lördag kl. 10–14,  

Bristagatan 16, telefon 070-516 80 94.

ÅTERANVÄNDNING – SPARA  
MILJÖ OCH TJÄNA PENGAR

VISSTE DU ATT! De viktigaste produkterna att återanvända ur mijlöhänsyn är, elektronik och kläder, som båda 

har stor miljöpåverkan i tillverkningsledet.

För att få fram 1 kg bomull så krävs upp till 30 000 liter vatten. Ett par jeans kan innehålla över 100 olika  

kemikalier. För att tillverka 1 kilo nylon går det åt energi motsvarande 4,6 liter bensin. 

   

Varför slänga sådant som går att använda igen? Här 

finns det pengar att spara! 

Återanvända innebär att låta en produkt som vi själva 

inte längre kan eller vill använda, gå vidare till nästa 

användare där produkten har en fortsatt funktion och 

mening. Det är ett miljövänligt och enkelt sätt att spara 

på jordens resurser att återanvända redan tillverkade 

varor i stället för att producera nytt. 

TIPS! 

 Handla på loppis, secondhand i butik eller via nätet. 

 Var med på bytardagar för sportutrustningar när 

barnen växer. 

 Ordna egen garageloppis, sälj det du inte längre 

behöver.

 Lägg ut till försäljning på internet.

 Använd dina kläder och prylar en säsong till. 

 Gör om-design av saker du redan har.

 Reparera, lappa och laga trasiga kläder, skor och 

möbler.

 Sy om eller sy nytt av gamla kläder.
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ÅTERVINNINGSCENTRALEN (ÅVC) 

VOLTGATAN 27

Telefon: 08-409 251 01 

www.sigtunavatten.se

Måndag–torsdag kl. 10–19
Fredag–söndag kl. 9–17

MILJÖSTATION

Återvinningscentralen (ÅVC)  
Voltgatan 27

SIGTUNA VATTEN  & RENHÅLLNING AB

Ansvarar för avfallshanteringen i Sigtuna kommun.
Telefon: 08-409 251 01 

www.sigtunavatten.se

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

Tillsynsmyndigheten för avfallsfrågor.
Telefon: 08-591 260 00 vx. 
www.sigtuna.se

AB SIGTUNAHEM

Stationsgatan 6A, Märsta
Telefon: 08-591 796 00

info@sigtunahem.se

www.sigtunahem.se

Telefon
Måndag–torsdag kl. 10–15
Fredag kl. 8–12

Besök

Måndag & onsdag kl. 10–16

Tisdag kl. 13–18

Torsdag kl. 8–16

Fredag kl. 8–12

EN DEL AV SIGTUNA KOMMUN
SIGTUNAHEM ÄR CERTIFIERAT ENLIGT STANDARD FÖR

MILJÖ- OCH KVALITETSLEDNING ISO14001 OCH ISO9001. 


