
Måste du kasta den?
Det du inte behöver längre kan vara ett fynd för någon annan. Återbruk handlar om att använda våra saker 
längre. Laga trasiga saker istället för att slänga dem. Köp begagnade saker. Sälj det du inte behöver längre.

Nej
Återbruk
Det är alltså att sälja och köpa begagnat, reparera, skänka till välgörenhet, låta ärva. 

På våra återvinningscentraler kan du skänka dina saker till Erikshjälpen Second hand. Du kan också 
skänka sport- och friluftsutrustning till Fritidsbanken. De lånar sedan gratis ut saker upp till två veckor. 

Nej

Ja
Återvinningsstation
Här lämnar du bara tidningar och förpackningar. På återvinningsstationen 
slänger du förpackningarna efter vilket material de till störst del består av.  

Återvinningsstationer finns på många platser runt om i kommunen och de är 
obemannade. 

Är det en tidning eller förpackning?
Har du köpt den för att du ville ha det som var i? Exempelvis en ketchupflaska, ett 
flingpaket eller en syltburk.

Ja

Nej

Ja
Återvinningscentral
Sundsvall har tre bemannade återvinningscentraler.

Farligt avfall kan också lämnas till insamlingsturen för farligt avfall. 
Villaägare kan lämna småelektronik, ljuskällor och batterier i sin småelsbox. 
Det finns också butiker som tar emot småelektronik.

Är det farligt avfall?
Farligt avfall är kemikalier eller saker som innehåller elektronik. Ljuskällor och 
batterier är också farligt avfall.

Olika exempel på farligt avfall. 

Är det matavfall?
Matavfall är till exempel sånt man kan äta eller saker som har vuxit på sånt man kan äta, som skal och ben. 
Det är enkelt att sortera matavfall. Lägg bara ditt matavfall i matavfallspåsen och slänga det i bruna tunnan. 

Ja
Bruna tunnan
Det insamlade matavfallet rötas och blir till biogas och biogödsel, som ger viktig näring till åkermarken.

Fastighetsägaren bestämmer om man ska sortera matavfall i fastigheten. Om du inte har en brun tunna 
kastar du matavfall i den gröna tunnan. 

Nej

Nej
Återvinningscentral
Sundsvall har tre bemannade återvinningscentraler.

Saker som inte kan energiutvinnas lämnas på någon av våra återvinnings–
centraler för att återvinnas, eller i sällsynta fall, deponeras, alltså grävas ner 
på deponi.

Kan det brinna?
Saker av trä, papper, textil eller plast räknas som brännbart och kan energiutvinnas.

Ja

Återvinningscentral
Sundsvall har tre bemannade 
återvinningscentraler.

Sakerna återvinns eller energiutvinns till 
fjärrvärme och el. Du kan också lämna saker till 
återbruk.

Exempel på sånt som inte kan energiutvinnas. 

NejJa
Gröna tunnan
Restavfall

Vårt restavfall tas till Korstaverket där det 
förbränns och blir till el och fjärrvärme. 

Får det plats i soptunnan?


