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Dina sopor kan
bli till nya resurser
I Sverige är vi alla skyldiga att sortera vårt avfall. På så vis kan det återvinnas och
bli till nya produkter, i stället för att eldas upp. Idag förbrukas resurserna på vår
planet snabbare än de hinner återskapas. För att de inte ska ta slut måste vi hjälpas
åt och göra miljömedvetna val i vardagen, till exempel genom att källsortera.
I Åtvidabergs kommun finns det en rad olika platser där du kan lämna ditt avfall så
att det tas omhand på bästa sätt. Med den här guiden vill vi göra det enklare för dig
att hitta rätt – och göra rätt.

Tänk på!
• Det är skillnad på att lämna avfall som privatperson och som
företag. Längst bak i guiden finns det särskild information för
dig som bedriver en verksamhet.

• Använd gärna miljöstationen Matilda för mindre avfall.
Matilda finns uppställd på återvinningsstationerna i
kommunen.

• Släng inga lösa saker i ditt sopkärl! Det måste läggas i påse
eller förpackas på annat sätt.

• Ta en extra titt på symbolerna för olika slags avfall som finns
här i guiden. De gäller i hela Sverige så det är bra om du lär
dig känna igen dem.

• Svarta sopsäckar och påsar är inte tillåtna. De skapar
problem i den optiska sorteringen.
• Förbered ditt besök på återvinningscentralen genom att
sortera och packa avfallet rätt hemma. Då går det snabbt
och smidigt när du är på plats.
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Stationer och
anläggningar
Fastighetsnära insamling

Soptunnor eller soprum finns i nära anslutning till din bostad. Här slänger du dina
hushållssopor inklusive gröna påsen. Många flerfamiljshus har även källsortering
av papper, tidningar, plast, glas, metall, småelektronik med mera.

Återvinningsstationer

På ett flertal ställen runt om i kommunen finns FTI:s återvinningsstationer där du
kan lämna papper, tidningar, plast-, metall- och glasförpackningar. FTI står för
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB, och det är de som ansvarar för att det
du slänger här tas omhand och återvinns.

Miljöstationen Matilda

Vid FTI:s återvinningsstationer hittar du också miljöstationen Matilda, Åtvidabergs
Vatten och Renhållnings insamling av mindre avfall. Här kan du slänga småbatterier, ljuskällor, spray, olja, färg, lim och andra kemikalier. Av säkerhetsskäl får
inget avfall ställas löst bredvid Matildorna, allt måste läggas i respektive inkast.

Återvinningscentralen Korshult

Återvinningscentralen ligger intill Riksväg 35, några kilometer söder om
Åtvidabergs tätort. Här får du som privatperson kostnadsfritt lämna sorterade
grovsopor – exempelvis textilier, möbler, elektronik och vitvaror – samt avfall som
omfattas av producentansvar. Är du osäker på vilken fraktion ditt avfall tillhör finns
det personal på plats som kan guida dig rätt.

Miljöbilen

Varje vår och höst åker miljöbilen runt till olika orter i kommunen och samlar in
farligt avfall. Vi informerar i våra kommunikationskanaler när det är dags.

Ristippar

Vid Kolhusgatan/Håcklövägen i Åtvidaberg samt Ängsvägen i Grebo har
Åtvidabergs Vatten och Renhållning ristippar för trädgårdsavfall. Här tar vi emot
sådant avfall som uppstår vid skötsel av en ordinär, privat trädgård
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Matavfall

När du använder gröna påsen blir dina matrester
till nytta igen som biogas och biogödsel.

D

Soptunna/sopkärl

I gröna påsen slänger du:

• Matrester, tillagade och råa
• Frukt och grönsaker, skrutt, skal, kärnor
• Ben, skal och rens från kött, fisk, ägg och skaldjur
• Kaffe och te, filter och sump
• Matfett, endast små mängder

I gröna påsen slänger du INTE:

• Servetter, papper, textilier, blöjor, bindor, tamponger
• Tobak, fimpar, snus
• Växter, jord, trädgårdsavfall
• Läkemedel (lämnas in på apotek)
• Större mängder matfett och matolja

Matfett

n

Större mängder matfett, olivolja, rapsolja,
majsolja och frityrolja ska placeras i tättslutande
behållare.
Den renade oljan kan sedan bearbetas och därefter ersätta
jungfruligt material vid tillverkning av nya produkter så som
tvål- och tvättprodukter, stearin och papperskemikalier.
Återvinning Korshult

Miljöstationen Matilda

När gröna påsen är full knyter du en dubbelknut och lägger den direkt i fastighetens
sopkärl – INTE inuti en annan påse!
På sopanläggningen läser nämligen kameror
av den gröna färgen och ser till att påsarna
hamnar i bioproduktionen.

Restavfall

I ditt vanliga sopkärl slänger du din påse med
restavfall, det vill säga sådant som inte kan återvinnas eller sorteras på annat sätt. Exempel på sådant avfall
är kuvert, kvitton, hushållspapper, dammsugarpåsar, nylonstrumpor, tops, blöjor, våtservetter och liknande. På så vis
kommer det ändå till viss nytta i form av energiåtervinning.
Soptunna/sopkärl
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Sortera
hushållssopor

En stor del av det avfall som uppstår i våra hushåll kan återvinnas
och bli till nya material – om det lämnas på rätt plats!

Pappersförpackningar

Till pappersförpackningar räknas till exempel
mjölkpaket, pizzakartonger, större kartonger och
wellpappskivor. Större kartonger ska vikas ihop
innan du kastar dem. Förpackningarna transporteras vidare för materialåtervinning.
FTI:s återvinning

Il

Återvinning Korshult

Fastighetsnära insamling

Kuvert ingår inte i producentansvaret för förpackningar och tidningar. Det är restavfall och ska
slängas i den vanliga soppåsen. På så vis kommer
det ändå till viss nytta i form av energiåtervinning.
Soptunna/sopkärl

Tidningar
I behållare för tidningar lägger du dags- och
veckotidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad,
broschyrer, kontorspapper, skrivpapper med mera.
Tänk på att först ta bort plastomslag och tjockare
omslagspapper. Tidningarna transporteras vidare
för materialåtervinning.

Fastighetsnära insamling
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Det är bara förpackningar av glas – det vill säga
flaskor och burkar – som kan återvinnas. Ta bort
lock och kapsyler och sortera glaset efter ofärgat/
färgat. Dricksglas och andra produkter av glas
ska slängas på återvinningscentralen i Korshult.
Glaset transporteras vidare för materialåtervinning.
FTI:s återvinning
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Återvinning Korshult

Fastighetsnära insamling

Kuvert

FTI:s återvinning

Glasförpackningar

Återvinning Korshult

Metallförpackningar
Till metallförpackningar räknas bland annat
kapsyler, lock, pystomma sprayburkar, och
konservburkar. Aluminiumburkar pantas i första hand i din
matvarubutik. Du kan också lämna svenska och importerade
burkar i Korshult, där pengarna för panten oavkortat går till
Barncancerfonden. Förpackningarna transporteras vidare för
materialåtervinning.
FTI:s återvinning
Fastighetsnära insamling

Återvinning Korshult

Plastförpackningar

D

Till plastförpackningar räknas bland annat
plastflaskor, hinkar, påsar, emballage och frigolit.
Sådan plast som inte är förpackningar, exempelvis
plastleksaker, läggs i behållare för energiåtervinning. Förpackningarna transporteras vidare för materialåtervinning.
FTI:s återvinning

Återvinning Korshult

Fastighetsnära insamling

Elavfall

Hemelektronik

Alla el- och batteridrivna apparater ska sorteras
ut och lämnas till särskild behandling. Det kan
vara tv-apparater, brödrostar, kaffebryggare, hårtorkar, rakapparater eller batterileksaker.

Småelektronik

Laptops, mobiltelefoner, hårddiskar och surfplattor är stöldbegärliga och ska lämnas i behållare
märkt småelektronik.

Ljuskällor

Il
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Alla glödlampor, LED-lampor, lågenergilampor och lysrör
innehåller skadliga ämnen och ska därför lämnas i särskilda
behållare.

Farligt avfall
Spray, färg, lack, lim, lösningsmedel, rengöringsmedel och andra kemikalier måste sorteras som
farligt avfall för att kunna tas omhand på ett säkert sätt.
Läs mer om detta på sidan 13. Materialet sorteras och
transporteras sedan vidare för behandling.
Miljöstationen Matilda

n

Allt elavfall tas om hand av återvinningsföretag för behandling.
Miljöstationen Matilda

Återvinning Korshult

Fastighetsnära insamling

Miljöbilen

Återvinning Korshult

Miljöbilen
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Sortera grovsopor

På återvinningscentralen i Korshult kan du lämna både mindre
och större avfall från ditt hushåll. Följ anvisningar på plats, eller be
personalen om hjälp om du är osäker på vilken fraktion ditt avfall tillhör.
Återvinning Korshult

Stoppade möbler

m

Vitvaror

[]

Kyl och frys

Till stoppade möbler räknas möbler med metallresår som till exempel sängar, soffor och fåtöljer
samt madrasser. Olika material sorteras ut och det som inte
återvinns går till energiåtervinning.

Hemtextilier

På återvinningscentralens område kan du lämna
sådana textilier som kan återanvändas, exempelvis kläder, lakan, handdukar, skor och accessoarer. Tänk
på att allt ska vara torrt och rent. För omhändertagandet
ansvarar ett privat företag. Övrig textil lämnas till energiåtervinning.Materialet transporteras vidare till sortering för
återanvändning, materialåtervinning och energiutvinning.

Elavfall

R

Till elavfall räknas bland annat TV- och radioapparater, datorer, lampor, hushållsmaskiner,
klockor, el-/batterileksaker, sladdar och kontakter. Småelektronik som laptops, läsplattor och mobiltelefoner lämnas i
särskild behållare. Allt elavfall tas om hand av återvinningsföretag för behandling.
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Spisar, tvättmaskiner, torktumlare, varmvattenberedare och torkskåp räknas som vitvaror
och lämnas på platsen där skylt med text och symbol för
detta finns. Vitvaror tas om hand av återvinningsföretag för
behandling.

H

Kyl och frys räknas inte som vitvaror utan som
en egen fraktion, och ska lämnas på den plats
som är skyltad med denna symbol. Kylar och frysar tas om
hand av återvinningsföretag för behandling.

Trä
Rent trä, trämöbler, brädstumpar, målat trä
samt trä med spik, beslag och skruv tas emot.
Även spånskivor, laminatskivor, masonit, pallar och plywood.
Materialet transporteras till förbränningsanläggning som är
godkänd för sådant returträ.
Impregnerat trä lämnas på en annan plats på återvinningscentralen, se avsnitt Bygg- och rivningsavfall.
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Metall

Här kan du lämna avfall som består av metall.
Det kan till exempel vara gamla cyklar, badkar,
rör, galler, plåtar, kastruller och stekpannor. Metallen/skrotet
tas omhand för materialåtervinning.

Ej återvinningsbart

Il

I denna container lägger du dricksglas och
glasskålar, speglar, fönsterglas med båge och
liknande. Även byggmaterial som gips med reglar, isolering
och glasfiber. Det transporteras sedan bort för ytterligare sortering, återvinning eller deponering. Obs! Glasförpackningar,
flaskor och burkar lämnas i särskild behållare för återvinning.

Energiåtervinning

Sot och aska

Övrigt avfall som inte kan återanvändas eller
återvinnas går till energiåtervinning. Det kan
till exempel vara dynor, kuddar, mattor, plastmöbler och
plastleksaker, icke återvinningsbar textil, böcker med hård
pärm och skumgummi. Materialet transporteras sedan till
förbränningsanläggning.

Mindre mängder sot och aska från exempelvis
uppvärmning av enbostadshus lämnas i en
särskild behållare vid boden för farligt avfall. Askan måste
vara avsvalnad och det får inte finnas någon som helst risk att
det finns glöd kvar. Materialet transporteras sedan vidare för
deponering.
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Farligt avfall

Farligt avfall som uppkommit i hushållet lämnar du på återvinningscentralen i Korshult eller till miljöbilen. Farligt avfall av mindre
mängd och storlek kan också lämnas i miljöstationen Matilda. Färg
och kemikalier ska lämnas i hela och väl förslutna förpackningar
som är tydligt märkta med vad de innehåller. Farligt avfall sorteras
och transporteras sedan vidare för behandling.

FARLIGT
AVFALL

Till farligt avfall räknas:
Ljuskällor – glödlampor, LED-lampor, lysrör
Batterier – småbatterier, blybatterier, bilbatterier, kvicksilver, litium
Lösningsmedel – lacknafta, aceton, thinner, terpentin, bensin och fotogen
Rengöringsmedel – toalettrengöring, Klorin, skurmedel, allrengöring,

polish och impregneringsmedel

Sprayflaskor – startgas, hårspray med mera
Olja – smörjoljor, spillolja
Oljefilter
Färg – färgburkar med vatten- och oljebaserad färg, nagellack, hårfärg
Lim – superlim, silikon och latex
Brandsläckare, gasoltuber, kolsyretuber
Bekämpningsmedel – Myrr, Roundup, Radar, ogräsättika
Övriga kemikalier

GASOLFLASKDR
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Bygg och rivningsavfall
Från 1 augusti 2020 gäller nya krav för utsortering av byggoch rivningsavfall vid källan – både för privatpersoner och
yrkesmässiga verksamheter. Det innebär att avfall som
uppstår vid byggnation, tillbyggnad, renovering, rivning eller
anläggning, måste sorteras och förvaras åtskilt redan på

byggplatsen. Syftet är att främja återanvändning och materialåtervinning. Undantag görs om det är tekniskt omöjligt
att separera och sortera avfallet, eller om det riskerar att
förorena resterande avfall.

Återvinning Korshult

Efter sortering på byggplatsen lämnas avfallet till återvinningscentralen i Korshult.
Följ anvisningar på plats eller fråga personalen så guidar de till rätt fraktion:

Gips

Planglas

Hit räknas rena gipsskivor och gipsrester utan
reglar och emballage. Gipset materialåtervinns.

Här lämnas laminerade och icke laminerade glas,
spegelglas, färgat planglas (grönt, rökfärgat,
brons, rosa, blått) samt armerat härdat glas. Fönsterglas med
karm läggs i fraktion Ej återvinningsbart. Planglasavfall får
inte innehålla spishällar, eldfast material, svarvspån, glödlampor, lysrör, blykristall, laboratorieglas, glas från TV-apparater
och datorer eller glas från sjukhus. Planglas transporteras
vidare för materialåtervinning.

Trä
Avfall som består av rent trä tas emot, liksom
spånskivor, laminatskivor, masonit, pallar och
plywood. Målat trä och trä med spik, beslag och skruv
går också bra. Materialet transporteras till förbränningsanläggning som är godkänd för sådant returträ.

Impregnerat trä

m
m

Impregnerat/tryckimpregnerat trä – virke,
slipers, telestolpar och altandäck – ska skiljas ut
och läggas i särskild container. Det transporteras sedan
till godkänd förbränningsanläggning.

Betong/Tegel

Hit räknas restmaterial av betong, tegel,
takpannor, stenprodukter, krukor, keramik,
kakel och klinkers. Obs! Ej eternit/asbest! Det räknas
som farligt avfall. Materialet transporteras vidare för
materialåtervinning.
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Ej återvinningsbart

8
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I denna fraktion lämnas ej återvinningsbart
byggavfall som orent gips, gips med reglar, isolering/mineralull, glasprodukter, glasfiberprodukter, toaletter,
handfat och fönster med båge. Det transporteras sedan
bort för ytterligare sortering, återvinning eller deponering.

Energiåtervinning
Här slänger du plastföremål som inte är förpackning, tapeter, takpapp, markrör och sågspån. Materialet transporteras sedan till förbränningsanläggning.

Il

Asbest
Asbesthaltigt avfall tas endast emot från privatpersoner och då som enstaka smådetaljer,
förpackade i täta emballage med tydlig märkning. Detta
lämnas i boden för farligt avfall. Tänk på att eternitplattor
också innehåller asbest. Större detaljer eller mängder, till
exempel väggplattor från rivning, tas inte emot vid Korshult.
Materialet transporteras vidare för behandling.
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Trädgårdsavfall/Ris
På ristipparna vid Kolhusgatan/Håcklövägen i Åtvidaberg
och på Ängsvägen i Grebo kan du som privatperson lämna
ditt trädgårdsavfall. Här tas sådant avfall emot som uppstår
vid normal trädgårdsskötsel – grenar, kvistar och ris som kan
flisas, samt löv och andra komposterbara växtdelar.

Kompostera själv

Trädgårdsavfall får komposteras inom din egen fastighet om
det kan ske utan att det uppstår problem.

Beställ hämtning

Du kan få ditt trädgårdsavfall hämtat mot en avgift enligt taxa.
Beställ via vår kundtjänst på telefon 020-23 30 22

Tänk på!
• Avfallet ska vara fritt från främmande material, plast, matavfall och liknande
• Sortera redan hemma när du lastar ditt trädgårdsavfall så blir
det lättare att följa anvisningarna då du kommer till ristippen.
• Ris och grenar grövre än 25 millimeter i diameter läggs för
sig. Detta omhändertas för framställning av trädbränsle.
• Material tunnare än 25 millimeter vidaretransporteras till en
komposteringsanläggning för framställning av anläggningsjordar.
• Undvik att sprida ut trädgårdsavfallet på ytorna, utan fyll på
högarna så gott det går.
• Stubbar eller avfall från större anläggningsarbeten tas inte
emot. Inte heller avfall från företag/verksamheter.
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Avfall som inte tas emot
på återvinningscentralen
Det finns avfall som du hanterar i din vardag som återvinningscentralen inte
tar emot. Det är bland annat:
Kanyler och läkemedel – ska lämnas till Apoteket
Bildelar – ska lämnas till bildemontering
Däck – lämnas till närmaste däckverkstad
Explosiva restprodukter – lämnas till polisen
Balplast och ensilageplast – samlas in av Svepretur, se svepretur.se
Båtar – se information på båtretur.se
Slaktavfall – information finns i ”Föreskrifter om avfallshantering” på kommunens webb
Döda husdjur – lämnas till veterinär
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Verksamhetsavfall

Verksamhetsavfall är sådant avfall som uppkommer på företag eller i andra
verksamheter. Här kan även bygg- och rivningsavfall räknas in.
Avfallshantering

Kommunen har inget ansvar för insamling och behandling av
verksamhetsavfall, mer än att det ingår i den övergripande
avfallsplanen. Varje företag anlitar valfri entreprenör som har
tillstånd för avfallshantering. Visst avfall kan dock, mot en
avgift, tas emot för omlastning. Se aktuell verksamhetstaxa
på atvidaberg.se.

Hushållsliknande avfall

Verksamhetsavfall som är jämförbart med hushållsavfall, till
exempel avfall från kontor och personalmatsalar och matavfall
från butiker och restauranger, får endast transporteras av
kommunens entreprenör. För sådant avfall måste man ha ett
renhållningsabonnemang.

Mindre mängd avfall

Verksamhetsutövare med en mindre årsmängd avfall kan
erhålla ett kort som dras vid inpassering till Korshult. Kortet
ger rätt att vid ett och samma tillfälle lämna och sortera en
sådan mängd avfall som motsvarar vad som ryms på en
ordinär släpvagn. Kortet lämnas ut på kontoret i Korshult och
fakturering sker efter besöket.

Förpackningar av papper, plast, glas och metall

Pappers-, plast-, glas- och metallförpackningar som
omfattas av producentansvaret får lämnas kostnadsfritt på
återvinningscentralen i Korshult.

Sorteringsskyldighet

Den som producerar verksamhetsavfall är skyldig att
sortera sitt avfall vid källan, bland annat med hänsyn till
producentansvaret. Brännbart avfall måste förvaras och
transporteras skilt från annat avfall. Undantag finns endast för
bygg- och rivningsavfall, om det inte är möjligt att sortera på
plats.
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Transport

Avfall får yrkesmässigt bara transporteras av den som har
länsstyrelsens tillstånd. Om transporten endast innehåller
fraktioner av material eller avfall från egen verksamhet,
räcker det dock med en anmälan till länsstyrelsen. Undantag
är transport av avfall för återanvändning (till exempel
drickabackar och klädinsamling) eller avfall från egen
verksamhet där mängden understiger 10 ton eller 50 m3
per år. Den som lämnar över annat avfall än hushållsavfall
för transport, är skyldig att kontrollera att transportören har
erforderliga tillstånd. För farligt avfall gäller särskilda regler.

Farligt avfall

Företag och andra verksamheter får inte lämna sitt farliga
avfall vid Korshult. Undantaget är impregnerat trä och mindre
mängder av sådant elavfall som omfattas av producentansvar.
Detta måste dock anmälas till el-kretsen innan lämning. Se
information på el-kretsen.se/farligtavfall.

Samhällsinformation från Åtvidabergs Vatten & Renhållning

Vi har bara en planet och de resurser som finns
här är begränsade. Idag förbrukar vi dem i betydligt
snabbare takt än de hinner återskapas. Om vi inte
gör något kommer resurserna snart att ta slut. Därför
måste vi se till att så mycket som möjligt av de saker
och det material vi använder kan återvinnas och bli till
nya produkter. Genom att källsortera kan vi alla bidra
till ett renare samhälle och en mer hållbar planet.

Återvinningscentralen Korshult
Telefon: 0120-835 60
e-post: va.renhallning@atvidaberg.se

Kundtjänst abonnentfrågor

Telefon: 020- 23 30 22
e-post: va.renhallning@soderkoping.se

För aktuella öppettider på Korshult återvinningscentral hänvisar vi till kommunens webbplats.
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