
Sorteringsguide för Ystads kommun
– HUR SKA JAG SORTERA MITT AVFALL?

Matavfall
Om det finns kärl för matavfall på fast-
igheten ska matavfallet sorteras ut. 
Matavfall är till exempel matrester, 
frukt- och grönsaksskal, äggskal, fis-
krens, mindre köttben, kaffesump och 
teblad.

Glasförpackningar
Som glasförpackningar räknas till exem-
pel flaskor och burkar av glas. Färgat 
och ofärgat glas sorteras var för sig.

Plastförpackningar
Både hårda och mjuka plastförpack-
ningar lämnas i plaståtervinningen. Som 
plastförpackningar räknas till exempel 
flaskor, burkar och tråg av plast, refill-
paket, plastpåsar, plastfolie och frigolit.

Pappersförpackningar
Förpackningar av papper sorteras för 
sig och lämnas till återvinning. Som 
pappersförpackningar räknas till exem-
pel mjölkpaket, äggkartonger, mjöl- och 
sockerpåsar, papperskassar, sko- 
kartonger, omslagspapper, vadderade 
kuvert och toarullar. 

Tidningar och papper
Som tidningar och papper räknas till 
exempel tidningar, tidskrifter, reklam-
blad, broschyrer, kataloger, skriv- och 
ritpapper samt pocketböcker.

Metallförpackningar
Förpackningar av metall sorteras för sig 
och lämnas till återvinning. Som metall-
förpackningar räknas till exempel kon-
servburkar, kapsyler, lock, aluminium-
formar och aluminiumfolie.

Trädgårdsavfall
Trädgårdsavfall är till exempel ogräs, 
vissna plantor, gräsklipp, mossa, löv och 
barr, samt kvistar och klipp från buskar 
och träd. Trädgårdsavfall ska sorteras ut 
från annat avfall för att bli kompost.

Restavfall
Det avfall som blir kvar när allt som 
går att återvinna har sorterats ut kallas 
restavfall. Exempelvis dammsugarpåsar, 
disktrasor, tandborstar, blöjor, kuvert, 
kattsand, burspån, tuggummi, snus och 
cigaretter.

Farligt avfall
Farligt avfall ska sorteras ut från annat 
avfall. Farligt avfall är till exempel kemi-
kalier, sprayflaskor, lösnings- och ren-
göringsmedel, färg-, lack- och limrester, 
oljor och oljefilter, samt kvicksilverhal-
tiga material.

Elavfall
Elavfall är uttjänta elektriska och elek-
troniska produkter samt batterier och 
ljuskällor. Elavfall sorteras ut från anat 
avfall och lämnas till säker hantering 
och återvinning.

Läkemedelsrester
Läkemedelsrester, sprutor och kanyler 
sorteras ut från övrigt avfall och lämnas 
till apotek.

Grovavfall
Avfall som är tungt eller skrymmande 
och inte lämpar sig att samla in i kärl 
sorteras som grovavfall. Exempelvis 
möbler, mattor, cyklar och barnvagnar.
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Förpackningar och tidningar
Du kan lämna dina förpackningar och tidningar på  
en återvinningsstation På www.fti.se kan du söka  
upp din närmaste återvinningsstation. Många fler- 
bostadshus har också kärl för återvinning i anslutning  
till fastigheten.

Matavfall
Matavfall läggs i särskild påse för matavfall och sedan 
i kärlet för matavfall, om ett sådant finns på fastghe-
ten. Om du redan har kärl för restavfall och plats för 
ett kärl till kan du ansluta sig till kommunens matav-
fallsinsamling. Kontakta Ystads kommuns avfallsenhet 
för anmälan.

Restavfall
Restavfall lämnas i det vanliga sopkärlet, väl förslutet i 
en plastpåse eller annat emballage. 

Trädgårdsavfall 
Trädgårdsavfall kan lämnas på Hedeskoga återvin-
ningscentral. Du kan också beställa kärl för trädgårds-

avfall, som töms under trädgårdssäsongen. Kontakta 
Ystads kommuns avfallsenhet för att beställa kärl för 
trädgårdsavfall.

Farligt avfall och elavfall
• Farligt avfall, inklusive elavfall, kan lämnas på 

Hedeskoga återvinningscentral. 

• Farligt Avfall-bilen, som besöker Ystads kommun 
fyra gånger om året, tar emot hushållens farliga 
avfall upp till en mikrovågsugns storlek. Läs mer 
på www.sysav.se.  

• I skåpet Samlaren kan du lämna batterier, ljuskäl-
lor och mindre elavfall. Läs mer på www.sysav.se.

Hedeskoga återvinningscentral
Du kan lämna nästan allt ditt sorterade avfall på 
Hedeskoga återvinningscentral. För privatpersoner är 
det kostnadsfritt att lämna avfall till återvinningscen-
tralen. Läs mer på www.sysav.se.
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