
Sorteringsguide 
för hushåll



Tack vare att du sorterar kan vi återvinna ditt avfall. Vi ser till att det tas om hand på 
ett miljöriktigt sätt. Det blir nytt material till nya produkter. Det tjänar både du och 

miljön på. Förpackningar och tidningar lämnar du på en Återvinningsstation. 

Så här sorterar du hemma

Restavfall
Det  nns sopor som inte går att återvinna. 
Dessa ska du lägga i det gröna kärlet för sorterat 
restavfall. Att förbränna hushållssopor har större 
miljöbelastning än att återvinna dem. Målet är 
därför att så lite som möjligt ska läggas i den 
gröna soptunnan. Exempel på restavfall:

• rakhyvlar
• tops
• pennor
• blöjor
• tandborstar
• diskborstar
• cigarett  mpar 
• tamponger 

• hundhår
• tuggummi
• nylonstrumpor
• tandtråd
• dammsugarpåsar
• trasiga skor
• disktrasor
• kuvert

Farligt avfall
Farligt avfall är skadligt för miljö och hälsa. 
Det ska lämnas på miljöstationen på 
Kretsloppsparken. Det kostar inget extra för 
hushåll att lämna på miljöstationerna. 
Hanteringen ingår i renhållningstaxan.
Exempel på farligt avfall:
• lysrör
• sprayburkar
• färgrester
• spillolja
• lösningsmedelsrester
• lågenergilampor
• kvicksilvertermometrar
• nagellack

Metallförpackningar
Återvinning sparar massor av 
resurser. Återvinn exempelvis:
• kattmatsburkar
• kapsyler och lock
• plåtburkar
• aluminiumfolie 
• kaviartuber (behåll korken på)

Batterier
Alla batterier ska lämnas in!
Rätt plats för batterier är 
batteriholkar. Batterierna 
sorteras och tas sedan
omhand på ett miljöriktigt sätt.

Glasförpackningar
Det är viktigt att skilja 
på färgat och ofärgat glas 
eftersom de inte kan 
återvinnas om de blandas.
Lägg inte med keramik, kapsyler, 
porslin eller glödlampor - sådant förstör 
glassmältan vid återvinningen. Lämna 
glaset vid återvinningsstationen eller på 
Kretsloppsparken.

Matavfall
I Knivsta sorterar vi ut vårt matavfall till 
biogasproduktion. I ditt bruna kärl för mat-
avfall kan du t ex lägga:

• frukt
• grönsaker
• bröd 
• kaff esump
• popcorn 
• oblekt hushållspapper
Matavfallet läggs i papperspåsar som 
försluts väl. 



Plastförpackningar
Mjuka eller hårda plastförpackningar 
sorteras manuellt efter olika plastsorter. 
Plasten blir dunkar, rör, stängsel och 
säckar. 
Exempel på plastförpackningar:
• saftdunkar 
• schampo  askor
• kesoburkar
• plastpåsar
• frigolit/cellplast

Grovsopor
Gamla möbler, cyklar, trasigt kakel
med mera lämnar du på Kretslopps-
parken. Det kostar inget extra för 
hushållen att lämna på Kretsloppsparken.
Hanteringen ingår i renhållningstaxan.

Returpapper
Papperet sorteras 
maskinellt och blir 
nytt tidningspapper.
Exempel på returpapper:
• tidningar
• tidskrifter
• kataloger 

Elavfall
Elavfall är avfall som har sladd, batteri eller 
i övrigt är beroende av elektrisk ström. Det 
innebär att allt från spisar till lampor och 
leksaker ska återvinnas som elavfall. Elavfall 
lämnas på Kretsloppsparken. 

Pappersförpackningar
Till pappersförpackningar räknas förpackningar 
som består av minst 50 procent papper. Dessa 
blir till nya kartonger.
Exempel på pappersförpackningar: 
• papperskassar
• toarullar
• hundmatsäckar
• sockerpåsar
• omslagspapper
• skokartonger 
• äggkartonger
• mjölkförpackningar

Textil
Kläder, skor och andra tex-
tilier lämnas i  
textilbehållare.

Det viktigaste är att lämna det farliga avfallet 
till en miljöstation. Det bästa är förstås att 
redan vid inköpet välja ett miljöanpassat 
alternativ. Minska din mängd sopor genom 
att undvika engångsartiklar och varor med 
dubbla förpackningar. 

Tomma och hopvikta
Förpackningarna ska vara tömda och fria från 
matrester innan  de lämnas till återvinning.  
Använd inte extra varmvatten och diskmedel 
för att göra rent förpackningar. Skölj istället 
med kallt vatten eller diska ur när du diskar 
din vanliga disk. Vik ihop och platta till för att 
minska volymen och därmed transporterna.

Återbrukbart
Bland det du vill göra dig av med kan det 
 nnas sådant som är värdefullt för andra. 

Det  nns de som tar hand om kläder, 
möbler och andra saker för att ge dem ett 
andra liv. Kläderna ska vara hela och rena 
för att de ska användas igen.

Mer information
Vill du veta mer om sortering eller om 
du har andra frågor om avfallshantering, 
kontakta Knivsta kommun, Avfall och 
återvinning. Tel 018- 34 70 00  
E-post: knivsta@knivsta.se 

Kommunens webbplats: www.knivsta.se

Att tänka på



Knivsta 
Välkommen till

Här kan du lämna grovavfall, farligt avfall och förpackningar

• Förpackningar
• Gips
• Grönavfall
• Ljuskällor
• Metall
• Planglas

• Asbest (i tillslutna  
   plastsäckar)
• Batterier
• Elektronik
• Farligt avfall (på
   miljöstationen)

• Restprodukter
• Sten/betong
• Trä
• Vitvaror
• Wellpapp
• Återbruk

Kretsloppspark
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Kretsloppsparken ligger på Gredelbyleden vid brandstationen.
Öppet helgfria dagar:  

Tisdag, onsdag och torsdag kl. 14-20 samt lördag och söndag kl. 9-16

Förpackningsinsamlingens återvinningsstationer fi nns vid:
• Gamla Alsike Finnvretsvägen/Björkkällevägen • Centralvägen, norr om Gredelbybron 

• Blå Wingen, Husby-Långhundra • Ängby Park Gredelbyleden • Boulebanan, Apoteksvägen 24 

• Kretsloppsparken, innanför grindarna & vid brandstationen • Parkering vid Brännkärrsskolan 


