
? 
Vart tar avfallet vägen? 

Här anges de vanligaste avfallsslagen, hur de ska sorteras och 
vad som händer efter att du har sorterat ut de olika 
avfallsslagen. 

Avfall markerat med en röd ruta är farligt avfall. Farligt avfall är 
extra viktigt att lämna på närmaste återvinningscentral (ÅVC)! 

Är du osäker hur du ska sortera vissa avfall? 
Fråga personal på kommunens ÅVC eller kolla på kommunens 
hemsida www.kungalv.se/avfall.  

Du är även alltid välkommen att ringa kommunens 
Kundcenter 0303 23 80 00!



Lämnas på Kretsloppsstation. 
Återvinns till tidnings-, hushålls- 
eller toalettpapper. 

Lämnas på Kretsloppsstation. 
Återvinns till nya 
pappersförpackningar. 
Kartongen kan även användas till 
ytskikt på gipsskivor. 

Lämnas på Kretsloppsstation eller 
ÅVC. Återvinns till ny wellpapp. 

Lämnas på Kretsloppsstation. 
Glaset smälts ner. Återvinns dels som 

råvara för nytt glas, dels som råvara 
till isoleringsmaterial. 

Lämnas på Kretsloppsstation. 
Plasten återvinns genom att 
malas ner och användas som 
råvara i nya plastprodukter som 
bullerplank och blomkrukor. 

Lämnas på Kretsloppsstation. 
Metallerna sorteras med hjälp 
av magnet. Återvunnen stålplåt 
används exempelvis till arme- 
ringsjärn och aluminium till bil- 
detaljer och nya konserver. 

Matavfall sorteras antingen för 
återvinning till biogas- och 
biogödsel, eller komposteras i en 
hemkompost till näringsrik jord.  

MATAVFALL 



Farligt avfall. Lämnas på ÅVC eller 
Samlaren i vissa butiker. 
Glaset samt bly, rostfritt stål och 
aluminium från sockeln åter- vinns. 

Farligt avfall. Lämnas på ÅVC. 
Kvicksilvret tas om hand och sänds 
till speciell slutförvaring. Glaset och 
metallen återvinns. 

Farligt avfall. Lämnas på ÅVC, vissa 
Kretsloppsstationer eller Samlaren 
i vissa butiker. Batterier innehåller 
metaller som återvinns. En del 
batterier innehåller kvicksilver eller 
andra ämnen som är farliga för 
miljön. Batterierna behandlas med 
lämplig metod. 

Farligt avfall. Lämnas på ÅVC. 
Förbränns i särskilda anläggningar 
där energi utvinns. Metallen 
återvinns. 

Farligt avfall. Lämnas på ÅVC. 
Lösningsmedel och vattenbaserade 
färger måste sorteras var för sig. För- 
bränning och återvinning sker nämligen 
på olika sätt under kontrollerade former. 
Båda förbränns och ger värmeenergi. 

Metallburkar materialåtervinns. 

Lämnas på ÅVC. Återvunnet 
metallskrot smälts ner och blir 
råvara i nya metallprodukter. 

Det avfall som hamnar I den vanliga 
soppåsen när du sorterat ut så mycket 
det går. Avfallet blir till el- och 
fjärrvärme. 

RESTAVFALL 



Farligt avfall. Lämnas på ÅVC. 
Viktigt att skydda sig då inandning av 
dammet kan orsaka allvarliga 
sjukdomar. 

SPILLOLJA 

BILBATTERIER 

LÖSNINGSMEDEL 

KVICKSILVER 

ASBEST 

 

Farligt avfall. Lämnas på ÅVC.  
Den rena spilloljan kan omraffineras 
t i l l  ny olja. Oljan kan också 
förbrännas. 

Lämnas på ÅVC. Blyet används till 
nya batterier efter omsmältning. 
Svavelsyran återvinns. Plasten 
förbränns. 

Farligt avfall. Lämnas på ÅVC.  
Kvicksilvret som finns i t.ex. gamla 
apparater och termometrar separeras 
och sänds till speciell slutförvaring. 

Farligt avfall. Lämnas på ÅVC. 
Fibermaterialet inne i oljefiltret 
förbränns och höljet av metall 
återvinns. 

OLJEFILTER 

Farligt avfall. Lämnas på ÅVC. 
Förbränns i särskild anläggning.  

Lämnas på ÅVC. Avfallet sorteras och allt 
som går att återvinna tas till vara. En del 
övrigt material kan användas i fyllnads- 
massor för t.ex. vägbyggen. 

OBRÄNNBART / 
DEPONI 



Lämnas på ÅVC.  
Freoner tas om hand för destruktion, 
metaller och plast återvinns. 

Lämnas på ÅVC. 
Återvunnet trä har högt energivärde 
och blir värmeenergi i flisvärmeverk. 

Lämnas på ÅVC. 
Efter förbehandling sänds metaller till 
återvinning, smälts ner och används till 
nya produkter. Eventuellt farligt avfall 
behandlas separat. 

Hämtas av kommunens upphandlade 
entreprenör. Transporteras till 
rötningsanläggning och omvandlas till biogas. 

Lämnas på ÅVC. 
Betongen krossas och återanvänds som 
fyllnadsmaterial. Armeringsjärn återvinns. 

Lämnas på ÅVC. 
Återvunnet gips används vid tillverkning 
av nya gipsskivor. 

Lämnas på ÅVC. 
Stenmaterial kan exempelvis användas 
vid vägbyggen som fyllnadsmaterial. 



Farligt avfall. Lämnas på ÅVC.  
Förbränns eller oskadliggörs genom  
andra behandlingar till ämnen som inte 
 är miljöfarliga. Eventuella metall-
förpackningar återvinns. 

Lämnas på ÅVC.  
Förbehandlas och förbränns under extra 
kontrollerade former. 

Lämnas på ÅVC. 
Apparaterna demonteras, det farliga 
avfallet plockas bort ochbehandlas för 
sig. Metallerna skickas till återvinning. 
Trädelar förbränns. Plasten går till 
återvinning och blir ny plast. 



”Ju mer du sorterar dina 
sopor desto bättre kan de 
återvinnas och komma till 
nytta.” 



ÅTERVINNINGSCENTRALER (ÅVC) 
I KUNGÄLVS KOMMUN 

Munkegärde   

Energivägen 6

Ytterby  

Hollandsgatan 

Kärna  

Vid Bussterminalen 

Kode  

Granatvägen 

  

Mån-tors 

Fredagar 

Lördagar 

Tisdagar 

Onsdagar 

Lördagar 

Tisdagar 

Torsdagar 

Lördagar 

Måndagar 

Onsdagar 

Lördagar 

11-19

08-16

09-15

14-19
14-19

10-15

14-19
14-19

10-15

14-19

14-19

10-15

Under röda dagar och helgdagar är samtliga 

återvinningscentraler stängda.  

Mer information finns på www.kungalv.se/avfall 

Söndagar 10-15




