
Ditt avfall är inget skräp



MATAVFALL 
Bananskal, äppelskruttar, kaffesump, fiskrens, räkskal och andra matrester.

Av matavfall kan vi göra biogas, världens renaste drivmedel. Biogas 
från 367 bananskal tar en buss från City till Sävja.

RESTAVFALL (TIDGARE BRÄNNBART) 
Kuvert, dammsugarpåsar, snus, fimpar, kattsand, gummi, snören och glitter. 

Avfall som inte kan återvinnas på något annat sätt blir till skön 
fjärrvärme till Uppsalabor.

BATTERIER
Engångsbatterier, laddningsbara batterier och småbatterier.

Ur batterier återvinner man framför allt zink och järn men också bly, 
nickel och kadmium. Allt detta smälts ner och kan bli nya batterier.

FARLIGT AVFALL
Kemikalier, lösningsmedel, färgrester, bekämpningsmedel, oljor och lim.

En del farligt avfall kan återvinnas och resten tas om hand för att inte 
skada människor och miljön. En tesked kvicksilver räcker för att 
förgifta en medelstor svensk sjö.

Var du lägger dina sopor har betydelse. Rätt sorterat blir ditt avfall 

en värdefull resurs som används till nya produkter eller energi. Till 

exempel blir dina matrester till biogas som driver våra stadsbussar.

Ditt avfall är inget skräp



GROVAVFALL
Cyklar, möbler, trädgårdsavfall, jord, tegel, porslin, kakel och brädor.

Genom att sortera grovavfallet i flera avfallstyper kan varje materialslag 
återvinnas och tas om hand på bästa sätt. Varje år återvinns till exempel 
3 000 ton plast från gamla kylskåp och frysar.  

PLASTFÖRPACKNINGAR 
Chipspåsar, saftflaskor, tandkrämstuber, yoghurtburkar och andra förpackningar 
av hård eller mjuk plast.

Om alla i Sverige skulle sortera ytterligare två schampoflaskor och två 
tandkrämstuber skulle vi spara lika mycket olja som behövs för att värma 
300 småhus under ett helt år.

ELAVFALL
Tv-apparater, datorer, mobiltelefoner, vitvaror, glöd- och lågenergilampor och saker 
med inbyggda batterier.

Från insamlat elavfall kan vi återvinna metall och glas. I svenskarnas 
byrålådor finns ungefär 15 miljoner oanvända mobiltelefoner som  
tillsammans innehåller 162 kilo guld.

METALLFÖRPACKNINGAR 
Konservburkar, tomma sprayburkar, tuber, kapsyler och lock, dryckesburkar 
utan pant, penseltorra färgburkar och aluminiumfolie. 

Metall kan återvinnas hur många gånger som helst utan att kvaliteten 
blir sämre. Om alla i Sverige lämnar sina kapsyler till återvinning räcker 
stålet från dem till att producera 2 200 personbilar. Varje år!



Visste du att ditt  

matavfall blir biogas?  

Biogas från 367 bananskal tar  

en buss så långt som från  

City till Sävja.

PAPPERSFÖRPACKNINGAR 
Mjölkkartonger, skokartonger, vadderade kuvert, toarullar, presentpapper och 
andra förpackningar av papper.

En pappersfiber kan användas upp till sju gånger. Och det går åt mindre 
energi när man gör nytt papper av gammalt papper än av trä.

TIDNINGAR 
Pocketböcker, kataloger, tidningar, reklamblad och broschyrer.

En återvunnen dagstidning sparar lika mycket energi som det krävs för 
att brygga 38 koppar kaffe.

GLASFÖRPACKNINGAR 
Syltburkar, barnmatsburkar, andra burkar och flaskor av färgat och 
ofärgat glas.

Glas kan återvinnas hur många gånger som helst. Och det går åt mindre 
energi och avger mindre koldioxid när man gör nytt glas av gammalt 
glas, än av ny råvara. 



Här kan du lämna ditt avfall

Återvinningscentral

På återvinningscentralen lämnar du grovavfall, farligt avfall, elavfall, batterier, sådant som är 

återanvändningsbart, samt förpackningar och tidningar. Du kan få hjälp med hur du ska sortera 

ditt avfall av våra kunniga medarbetare på plats.

I kommunen finns åtta återvinningscentraler som Uppsala Vatten ansvarar för. 

Läs mer på www.uppsalavatten.se/avc

Återvinningsstation

På återvinningsstationen lämnar du förpackningar av glas, plast, papper och metall samt tidningar. 

I kommunen finns ett 50-tal återvinningsstationer. Det finns en på varje återvinningscentral. De 

övriga ligger oftast i anslutning till affärer eller andra naturliga samlingsplatser. 

Förpacknings- och tidningsinsamlingen ansvarar för återvinningsstationerna. 

Mer information finns på www.ftiab.se

Mobil insamling av farligt avfall

Två gånger per år erbjuder vi mobil insamling av farligt avfall – ett lättare, säkrare och smidigare 

sätt för dig att lämna in ditt farliga avfall. Vår lastbil besöker ett antal uppställningsplatser runtom i 

kommunen. 

Till lastbilen kan du lämna alla typer av farligt avfall, som till exempel färgrester, nagellack, oljor, 

lösningsmedel och rengöringsmedel. 

Förutom farligt avfall kan du också ta med dig och lämna in mindre elavfall, som batterier, mindre 
elektroniska produkter och olika ljuskällor – upp till storleken av en mikrovågsugn. Vi tar också 

emot läkemedel, matfett och återanvändbara produkter (dock inte möbler).

Mer information och tidtabeller för insamlingstillfällena finns på 

www.uppsalavatten.se/mobilinsamling
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Uppsala Vatten och Avfall AB 
Telefon kundtjänst: 018-727 94 00 

kundtjanst@uppsalavatten.se
www.uppsalavatten.se




