
VINSTERNA MED 
ATT KÄLLSORTERA

EN GUIDE TILL KÄLLSORTERING
I DITT HUS

IL Recycling tar hand om allt som blir över, och vi ser avfall 
som en resurs. Källsorterar du fi nns det mer att återvinna. 
Vi ser till att största möjliga andel av avfallet går att använda 
som returråvara till industrin eller som bränsle till energi- 
och värmeverk. Resultatet blir att energi sparas och mindre 
naturresurser går åt för att tillverka nya produkter.

När källsortering införs i en fastighet minskar mängden 
osorterat avfall, som är dyrare att bli av med än sorterat 
avfall. Dessutom brukar källsortering också innebära att 
det blir enklare att hålla rent och snyggt i soprummet – eller 
miljörummet, som vi brukar kalla det. 

  

DET ÄR ENKLARE ÄN 
MAN TROR

I ditt hus hämtar IL Recycling sorterat avfall. Den här guiden 
berättar hur du kan hjälpa till med källsorteringen och vad vi 
gör med avfallet när det samlats in.

 Källsortering innebär i all enkelhet att skilja på olika typer 
avfall. Det är enkelt att separera till exempel tidningar, glas  
och metallförpackningar innan de slängs – men har de väl 
blandats i en enda sopsäck är det både dyrt och svårt 
att separera dem igen.

 På guidens andra sida kan du se du vilka materialslag 
vi vanligvis hämtar. Om det inte fi nns kärl i ditt hus för alla 
materialslag, till exempel lampor och batterier, kontakta oss 
så tar vi fram en bra lösning.

 Om du hjälper till att sortera bidrar du till både en bättre 
miljö och en bättre ordning i soprummet.

VAD HÄNDER 
MED AVFALLET?

När vi hämtat de olika källsorterade materialen ska de 
vidare för ytterligare sortering och återvinning genom 
tillverkning av nya produkter. Returpapper är en viktig råvara 
för pappersindustrin, metallförpackningar blir till exempel 
armeringsjärn och plastförpackningar kan bli burkar. Glas 
blir nytt glas och kan faktiskt återvinnas i stort sett hur 
många gånger som helst. 

På baksidan hittar du en enkel och tydlig sorteringsguide. 
Häng gärna upp den på till exempel insidan av städskåpet, 
så behöver du aldrig vara osäker på vad som ska sorteras var. 

SORTERA INTE BORT
DEN HÄR GUIDEN

KORT OM OSS

IL Recycling tar hand om allt som blir över. Vi samlar in och 
bearbetar restprodukter och säljer returråvara till industrin. 
Vi utför även sekretesshantering, renhållning och rådgivning. 
Våra uppdragsgivare är fastighetsägare, handel, industri 
och serviceföretag samt stat och kommun. En betydande 
verksamhet är också internationell returpappershandel.

 Vårt motto är Mer att hämta. Att vi återvinner så mycket 
som möjligt innebär vinster för både kunder och miljön. 
När återvinningen är effektiv får våra kunder mer tid till sin 
kärnverksamhet.

 IL Recyclingkoncernen har rikstäckande verksamhet 
i Sverige med ca 500 anställda. Företaget ägs av SCA, 
Stora Enso, Graphic Packaging, Smurfi t Kappa Kraftliner 
och Örebro Kartongbruk. IL Recycling är miljö- och 
kvalitetscertifi erat enligt ISO 14001 och 9001.

SÅ HÄR 
ENKELT KÄLL- 
SORTERAR DU

Det bästa vore naturligtvis om alla sorterade allt sitt 
avfall. Samtidigt förstår vi att man inte alltid hinner.

Men du kan komma långt med begränsade insatser 
bara genom att göra rätt saker först:

EN MINUT
Om du bara har en minut om dagen att lägga på 
källsortering ska du förstås ta hand om det farliga 
avfallet, till exempel batterier, som kan skada natur, djur 
och människor. Vi kan hjälpa dig med en praktisk lösning 
för att sortera farligt avfall i ditt soprum. Saknas en 
sådan lösning ska du ta det farliga avfallet till närmaste 
bemannade återvinningscentral eller en bensinmack med 
miljöstation. 

TVÅ MINUTER
Har du ytterligare en minut hinner du sortera de 
vanligaste återvinningsmaterialen som returpapper, 
metallförpackningar, pappersförpackningar och wellpapp.

FYRA MINUTER
Har du fyra minuter om dagen hinner du faktiskt göra 
en fullständig källsortering och separera farligt avfall, 
returpapper, metallförpackningar, pappersförpackningar, 
wellpapp, glasförpackningar och plastförpackningar.

 För att underlätta din hantering har våra sorteringskärl 
tydliga skyltar som berättar vad du ska lägga var.

TIPS OM DU HAR TRÅNGT UNDER DISKBÄNKEN
Ett praktiskt hinder brukar vara att man inte har plats för 
fl era olika kärl i bostaden och därför lägger allt avfall i 
samma kärl. Men du klarar dig faktiskt långt med bara 
två kärl – ett för hushållssoporna och ett för allt du 
ska källsortera. Om du tar med dig sorteringskärlet till 
soprummet kan du göra själva sorteringen där. Släng 
materialen i de olika kärlen utifrån informationen på 
skyltarna, till exempel en gång i veckan. Enkelt och 
smidigt.
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TIDNINGAR

De tidningar du lämnar här blir råvara för 
nytt papper. Det sparar energi och träd.

NEJJA

Dagstidningar

Veckotidningar

Magasin

Kontorspapper

Reklamtryck

Kataloger

Post-it-lappar

Gummerade kuvert

Plastat papper

Papperskassar

Kartong

PAPPERSFÖRPACKNINGAR OCH WELLPAPP

De pappersförpackningar och den 
wellpapp du lämnar här blir råvara för ny 
kartong och wellpapp. Det sparar energi 
och träd.

NEJJA

Pappkartonger

Juice- och mjölk-
förpackningar

Papperskassar och 
papperspåsar (t.ex. 
socker- och mjölpåsar)

Omslagspapper

Förpackningar som 
innehåller mer än 50% 
papper eller kartong

Wellpappkartonger

Wellpappfl ak

Rullpappwell

Plastförpackningar

Förpackningar med 
mindre än 50% papper 
eller kartong

Plastad wellpapp

Wellpapp nedsmutsad 
med matrester och 
liknande

Alla förpackningar som lämnas här ska vara tomma och tillplattade.

HÅRDA PLASTFÖRPACKNINGAR

De plastförpackningar du lämnar här blir 
råvara för nya plastprodukter. Det sparar 
olja och energi.

NEJJA

Plastfl askor

Plastdunkar

Plastburkar

Plastlock

Plastkorkar

Plastpåsar

Plastfi lm

EPS-cellplast 
(t.ex. Frigolit)

Lego och andra 
plastleksaker

Pulkor, trädgårds-
möbler etc.

Alla förpackningar som lämnas här ska vara tomma och ursköljda.

OFÄRGADE GLASFÖRPACKNINGAR

De ofärgade glasförpackningar du lämnar här 
blir råvara för nytt glas. Det sparar energi.

NEJJA

Flaskor av ofärgat glas

Burkar av ofärgat glas

Flaskor av färgat glas

Burkar av färgat glas

Porslin och stengods

Dricksglas

Fönsterglas och annat 
planglas

Glödlampor

Alla förpackningar som lämnas här ska vara tomma och ursköljda.

FÄRGADE GLASFÖRPACKNINGAR

De färgade glasförpackningar du lämnar här 
blir råvara för nytt glas. Det sparar energi.

NEJJA

Flaskor av färgat glas

Burkar av färgat glas

Flaskor av ofärgat glas

Burkar av ofärgat glas

Porslin

Stengods

Dricksglas

Fönsterglas och annat 
planglas

Glödlampor

Alla förpackningar som lämnas här ska vara tomma och ursköljda.

METALLFÖRPACKNINGAR

De metallförpackningar du lämnar här blir 
råvara för nya metallprodukter. Det sparar 
energi och malm.

NEJJA

Konservburkar

Kapsyler

Tuber

Rena färgburkar 
av metall

Tömda sprayfl askor

Aluminiumformar

Aluminiumfolie

Färgburkar med 
färgrester

Elavfall

Stekpannor, grytor etc.

Redskap, järnrör etc.

Alla förpackningar som lämnas här ska vara tomma och ursköljda.

GLÖDLAMPOR

Glödlampor ingår i gruppen elektriska pro-
dukter men sorteras och lämnas separat. 
Glödlampor innehåller bl.a. bly som tas 
omhand på ett säkert sätt. Det hindrar 
giftet från att spridas.

NEJJA

Vanliga glödlampor

Halogenlampor

Lysrör

Lågenergilampor

Glimtändare

LÅGENERGILAMPOR

Lågenergilampor ingår i gruppen elek-
triska produkter men sorteras och lämnas 
separat. De lampor du lämnar här tas 
omhand på ett säkert sätt för att förhindra 
spridning av giftigt kvicksilver.

NEJJA

Lågenergilampor Vanliga glödlampor

Halogenlampor

Lysrör

Glimtändare

BATTERIER

Batterier innehåller både gifter och ämnen 
som kan återvinnas. Miljön skonas, resur-
ser och energi sparas. (Batterier omfattas 
av ett kommunalt ansvar, vilket kan reglera 
vår hantering.)

NEJJA

Ficklampsbatterier

Radiobatterier

Andra småbatterier

Laddningsbara batterier

Knappcellsbatterier

Bilbatterier


