Visst hinner du källsortera!
Den vanligaste ursäkten för att inte källsortera är att man inte har tid. Men vet du hur
mycket tid det tar? Om du anger hur många minuter om dagen du kan avsätta för
källsortering berättar vi hur du bäst ska använda tiden för källsortering.

Den riktigt jäktade – 1 minut/dag
För den som har bråttom är det viktigt att prioritera vad som skall källsorteras. Allra viktigast är att farligt
avfall sorteras och inte hamnar bland vanliga sopor.
• Farligt avfall
Farligt avfall kan ge allvarliga skador på växter, djur och människor om de kommer ut i naturen. Exempel
på farligt avfall är lösningsmedel, färg, olja och kvicksilvertermometrar.
Farligt avfall lämnar du i miljöbodar eller på återvinningscentralen. För batterierna finns batteriholkar på återvinningsstationer och i
livsmedelsbutiker.

Ont om tid – 2 minuter/dag
På den tiden hinner du källsortera de vanligaste återvinningsmaterialen.
• Farligt avfall
• Returpapper
• Metallförpackningar
• Pappersförpackningar/Wellpapp
Returpapper är den återvinningsprodukt som vi har mest av hemma. I returpapper ingår tidningar,
tidskrifter, reklam och kataloger. Återvinning av papper ger en stor energi- och miljövinst, eftersom man
slipper många steg i tillverkningsprocessen när man gör nytt papper av returpapper.
Sortera tidningar tillsammans med kataloger och annat papper som går att bläddra i. Ta bort plastpåsar och påklistrade
reklamprodukter.

Metallförpackningar är konservburkar, kaviartuber, aluminiumfolie, kapsyler m.m. Återvinning av
metallförpackningar ger stora energibesparingar och lägre utsläpp av luftförorenande ämnen jämfört med
produktion med ny råvara.
Rengör metallförpackningarna och ta bort delar som inte är metall t ex plastlock. Lämna gärna kvar skruvkorken på tuber.

Pappersförpackningar/wellpapp ger en stor energi- och miljövinst eftersom man slipper många steg i
tillverkningen. Till pappersförpackningar räknas alla kartonger, påsar och omslagspapper som till minst
hälften består av papper.
Töm förpackningarna och skölj ur vid behov. Dela förpackningen om den består av olika material. Vik ihop eller platta till så tar de
mindre plats.

4 minuter om dagen räcker!
Längre tid tar det inte att källsortera allt som kan lämnas på en återvinningsstation.
• Farligt avfall
• Returpapper
• Metallförpackningar
• Pappersförpackningar/wellpapp
• Glasförpackningar (färgade och ofärgade)
• Plastförpackningar
Glasförpackningar som återvinns ger energibesparing om man jämför med tillverkning med ny råvara.
Återvunnet glas används till nya produkter som förpackningar och isoleringsmaterial.
Töm och ta bort från delar som inte är av glas, t ex lock av metall. Det är viktigt att sortera glaset i färgat och ofärgat.

Plastförpackningar är dunkar, flaskor, lådor m.m. Återvunnen plast kan användas till nya produkter som
möbler och bullerplank. Tillverkningen sparar olja som istället kan användas till produkter som inte kan
tillverkas av returråvara.
Töm plastförpackningarna och ta bort lock och andra detaljer som inte är av plast. Lock av plast ska också tas av och läggas lösa i
behållaren, eftersom de ofta är av annan plast än resten av förpackningen.

