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Förpackningsinsamlingen (FTI) har ordet 
Alla vinner när du återvinner

Varje förpackning som lämnas till återvinning får chansen till nytt liv 
och bidrar till en mer hållbar framtid genom minskade koldioxidut-
släpp från förbränning. Men ibland kan det vara klurigt att veta hur 
något ska sorteras, och vad är en förpackning? 

En förpackning är något som har omslutit en produkt. Det är bara 
förpackningar som ska lämnas på återvinningsstationen eller i för-
packningsinsamlingen i miljörummet eller på återvinningscentralen.

Tre tips för smartare återvinning
• Töm, platta till och vik ihop förpackningen. Då tar den mindre 

plats hemma och fler förpackningar får plats på återvinningssta-
tionen. 

• Du behöver inte diska den noga, det räcker att den är tömd på sitt 
innehåll. 

• Separera lösa delar som lock och korkar och sortera dem för sig. 
På FTI:s hemsida kan du söka efter din närmaste återvinningsstation 
och se när den töms och städas. Är det fullt eller skräpigt, kan du 
anmäla att tömning eller städning behövs. Läs mer på www.fti.se. 

Osäker på hur en förpackning ska sorteras? Besök FTI:s sorterings-
guide: fti.se/sortering

Varje förpackning räknas – tack för att du återvinner!

Förpackningsinsamlingen, FTI, har producenternas uppdrag att samla 
in förpackningar för återvinning när de tjänat sitt syfte. 

Avfallsplanens huvudmål 2021-
2032 – material cirkulerar

- Mängden avfall i restavfallet som hade 
kunnat hanteras via annat etablerat in-
samlingssystem har minskat med minst 
90 procent från 2021 till 2032.

2021 Rikssnitt 2020
Glasförpackningar 18,27 23,2 21,13
Pappersförpackningar 16,48 18,9 13,87
Metallförpackningar 1,23 1,8 1,2
Plastförpackningar 6,02 9 5,51
Tidningar 10,48 12,1 14,97

Förpackningsstatistik för Vallentuna (kg per invånare)

Källa: FTI

Källsortera dina  
förpackningar
Visste du att alla invånare och verksamheter i kommunen är enligt 
lag skyldiga att sortera ut till exempel returpapper, förpackningar, 
elavfall, ljuskällor och batterier och lämna för återvinning? 

Syftet med insamlingen är att återvinna så mycket resurser som 
möjligt och att se till att farliga ämnen inte cirkulerar i kretsloppen. 
Det som inte går ner i behållarna lämnas på återvinningscentralen.

Avfallshanteringen mäts och följs upp regelbundet, bland annat 
genom plockanalyser av kommunens mat- och restavfall. Plocka-
nalysen 2021 visade att drygt 30 % av en genomsnittlig soppåses 
vikt bestod av tidningar och förpackningar som egentligen skulle 
gått till återvinning. Med din hjälp kan vi ändra på det.

Bild på hur du kan vika en förpackning för att spara plats.



Återvinning och återbruk 
Ett effektivt sätt att minska avfallet är att förebygga att det upp-
står alls. Till exempel kan du använda flergångsmaterial istället för 
engångs material eller läsa tidningar och böcker digitalt. 

Du kan också återanvända produkter så att de används så länge 
som möjligt. Att laga, låna, dela och byta saker med varandra är 
roligt men också bra för plånboken och miljön. Det som inte går  
att återanvända kan du istället lämna till återvinning.

Returparken – en ny återvinningscentral
SÖRAB:s nya returpark är en återvinningscentral där besökarna ska 
inspireras till ett cirkulärt tankesätt genom att återvinna och åter-
bruka mer. Där kan du lämna avfall som vanligt, men också få hjälp 
att lämna begagnade prylar så att de kan få nytt liv. Tydlig skyltning 
och mer personal på plats hjälper dig så att det blir lätt att göra 
rätt. Returparken ligger intill ST1-macken vid Okvista och öppnar i 
oktober 2022. Fram till dess (och även därefter) är du välkommen till 
Löt eller Hagby.

Mobil insamling, vi kommer till dig
På SÖRAB:s mobila återvinningscentral kan du lämna samma avfall  
som på en fast återvinningscentral, men närmare din bostad och i 
mindre mängder. Den kommer varannan vecka och stannar på olika 
platser runt om i kommunen. På vallentuna.se hittar du mer infor-
mation på vad du kan lämna, och vad de inte tar emot.  

Vill du endast lämna farligt avfall och elavfall kan du besöka  
PreZero:s lastbil. Den stannar på flera platser i kommunen och per-
sonal på plats hjälper dig med sorteringen. 

Turlistor och mer information hittar du på vallentuna.se och i Val-
lentuna avfallsapp. I appen kan du även få notiser dagen innan de 
stannar på en plats nära dig. 

2021 lämnade Vallentunaborna 
135 ton textilier till klädinsam-
ling. Det är ca 4 kg per invånare! 

Giftfri återanvändning
Det är bra för miljön att återanvända saker. Men vissa varor kan 
innehålla skadliga kemikalier som är förbjudna idag och bör sorteras 
bort. Exempel på det är äldre produkter av plast, skumgummi och 
metall. Och om produkten är tänkt att användas för barn är det extra 
viktigt att de är fria från skadliga ämnen. Här kommer några exempel 
på produkter som bör lämnas på återvinningen:

 h Accessoarer, särskilt avsedda för barn, till exempel smycken av 
metall, äldre väskor av plast eller konstläder eller om de luktar, 
klibbar eller känns feta.
 h Kläder och skor av PVC plastiga tryck, gamla plastsandaler för 
barn eller produkter som luktar, klibbar eller känns feta.
 h Äldre elektriska leksaker eller av plast som luktar, klibbar eller 
känns feta. Mjukdjur som innehåller skumgummi eller är flam-
skyddsmärkta och träleksaker med flagad färg ska du också vara 
försiktig med.
 h Flamskyddsmärkta möbler och textilier. 

Visste du detta om textilier?
Textilier är efter mat, bostäder och transporter, den produkt som 
använder mest råvaror och vatten. Textil har också de femte högsta 
utsläppen av växthusgaser. 

Det uppskattas att andelen textilavfall som materialåtervinns i både 
Sverige och världen är mindre än en procent. I EU kasseras cirka 5,8 
miljoner ton textilier varje år, motsvarande 11,3 kg per person.  
Men att slänga textil är resursslöseri då textil i soporna förbränns och 
materialet går förlorat.

Målet är att öka återanvändningen och återvinningen av textilier. 
Senast 2025 ska textilavfall samlas in separat enligt EU:s nya avfalls- 
direktiv. 

2021 lämnade 1 236 besökare 
totalt 2 906 kg farligt avfall på 
den mobila återvinnings- 
centralen.
Källa: Avfall web samt SÖRAB



Håll älgen borta, ta hand om fallfruk-
ten
Fallfrukt lockar till sig djur och många Vallentunabor har fått besök 
av närgångna älgar och rådjur i sina trädgårdar. Därför är det  
viktigt att ta hand om fallfrukten i tid.

Återvinn överskottet på din återvinningscentral
Har du trädgården full av fallfrukt som du vill bli av med?  
Stora mängder fallfrukt är tungt och får inte lämnas i kommunens 
avfallskärl, varken som matavfall eller trädgårdsavfall. Det bästa är 
ju att ta tillvara på så mycket så möjligt, eller skänka bort överskot-
tet. Det som du inte kan göra av med kan du lämna till någon av 
SÖRAB:s återvinningscentraler så ser de till att den blir till biogas 
och biogödsel.

Äppledricka - skördelycka på flaska
Sensommar och skördetid. Det finns mycket man kan göra med 
äpplen i säsong: Must, paj, kompott, chutney och mycket mer. 
Denna kallrörda äppledricka blir fint rosa om du använder röda 
äpplen som har skalet kvar. 

Ingredienser
3 kg äpplen 
6 l vatten 
1 tsk natriumbensoat 
1 msk citronsyra 
4 dl strösocker (beroende på äpplenas sötma) 
 
Gör så här

 h Koka upp vattnet och låt svalna
 h Kärna ur och skär äpplena i bitar
 h Blanda vatten, äpplen, natriumbensoat och citronsyra i en stor 
bunke. Låt stå i kylskåp i tre dygn. Rör om då och då.
 h Sila saften, tillsätt socker och rör tills det löst sig. 

Att elda trädgårdsavfall
Under hösten är det många som vill göra fint i sina trädgårdar, 
vilket innebär att vi samlar på oss mycket nedfallna grenar och löv.

I Vallentuna kommun är det inte tillåtet att elda trädgårdsavfall 
inom detaljplanelagt område, om man inte sökt dispens från 
eldningsförbudet. 

 Förbudet beror på att röken är skadlig för människor hälsa då det 
bildas mycket rök med hälsofarliga  
partiklar.



Apple Android

Få notis om hämtning i  
mobilen
I Vallentuna avfallsapp hittar du aktuell driftinformation, 
nyheter, sorteringsguide med mera. Du hittar appen på 
App store eller Google Play via koderna nedan.

• Få notis dagen innan kärlet ska tömmas. 
• Få notis dagen innan den mobila återvinningscentra-

len eller lastbilen för farligt avfall/elavfall stannar på en 
plats nära dig

Varje år skickar apoteken i landet 
ca 850 ton läkemedel (inklusive 

förpackningar) till förbränning.

Visste du detta om  
läkemedel och kanyler?
Mediciner och andra läkemedel kan skada både djur och fiskar 
om de inte tas om hand på rätt sätt. Därför är det viktigt att aldrig 
spola ner läkemedel i toaletten eller hälla ut dem i avloppet. 

På apoteken kan du hämta påsar för insamling av läkemedel. De 
flesta apotek har också behållare för dina gamla kanyler. Dessa är 
kostnadsfria och lämnas sedan in till valfritt apotek. 

Kvicksilvertermometrar lämnas till återvinningscentralen.



Vanligaste frågorna om avfall
2021 antogs en ny avfallsplan för 2021-2032 och kommunens 
avfallsföreskrifter uppdaterades. Obligatorisk matavfallsinsamling 
infördes för småhus och fritidshus vilket innebär att ca 8 000 små-
hus nu sorterar matavfall i ett brunt kärl. Två nya renhållningsavtal, 
för hushållsavfall respektive slam, trädde också i kraft. 

Lagstiftningen inom avfallsområdet, liksom kraven på renhålla-
rens arbetsmiljö, har skärpts mycket de senaste åren. Vallentuna 
kommun jobbar aktivt med dessa frågor och det har även en 
del Vallentunabor märkt. Vi frågade kommunvägledare Therese 
Kumlin vilka några av de vanligaste frågorna som kommu nens 
Kontaktcenter får om avfallshantering. Vi listar några av de  
vanligaste frågorna, och svaren.

• Får jag använda andra påsar än kommunens matavfallspå-
sar, till exempel brödpåsar, majspåsar, eller de som finns i 
butiken vid frukt- och gröntavdelningen?

Svar: Matavfallet som samlas in skickas till en biogasanläggning för 
rötning. De papperspåsar som får användas är särskilt framtagna 
för rötningsprocessen och uppfyller särskilda krav. Majspåsar, 
komposterbara plastpåsar, brödpåsar eller tunnare papperspåsar 
med plastdetaljer uppfyller inte kraven och får inte användas i det 
bruna kärlet. Om det står på påsen att den uppfyller standarden 
EN-13432 går den bra att använda. 

• Hur får jag nya matavfallspåsar?
Svar: På dessa platser kan du hämta nya matavfallspåsar. De fylls 
på regelbundet. 

 h Ica Kvantum, Tuna torg: Torggatan 17
 h Coop Extra, Tuna torg: Torggatan 14
 h Ica Nära, Lindholmen: Lindholmsvägen 219
 h Ica Nära Brottby: Karby torg 
 h Ekskogens bygdegård, Kårsta: Ekskogsvägen 32
 h ICA Kragsta, Kragstalund: Bällstabergsvägen 4

Om påsarna är tillfälligt slut kan du beställa nya direkt hos  
PreZeros kundtjänst via vallentuna.se@prezero.com  
eller 08-519 333 00.

• Varför tömdes inte mitt kärl och hur ska kärlet stå?
Svar: Här är vanliga orsaker till att kärlet inte tömt: 

 h Kärlet är felvänt. 
Kärlet ska stå med handtag och etikett utåt så att sophämtaren 
kan greppa handtaget och dra ut kärlet utan att behöva lyfta 
eller vrida det. 

 h Kärlet är inte utställt eller är felplacerat
- Kärlet ska stå på samma plats vid hämtning, max fem meter från 

den plats där sopbilen stannar. 

- Dragvägen ska vara hårdgjord och jämn (inte bestå av gräs, grus, 
sand, trappsteg, kullersten eller annat ojämnt underlag). 

- Kärl ska rullas ut till fastighetsgränsen eller hämtplatsen före 
kl. 06 och stå framme tills det är tömt (avfallet hämtas mellan 
klockan 06:00-22:00). 

- Om kärlet inte är utställt eller står på annan plats tolkas det av 
sophämtaren som att det inte ska tömmas. 

 h Transportväg/gångväg/behållare är blockerad, inte skottad eller 
halkbekämpad. 
Som fastighetsägare ansvarar du för att avfallet kan hämtas på 
hämtdagen. Transportvägen skall inför hämtning ha fri sikt, vara 
fri från hinder, halkfri och röjd från snö. Om det behövs ska 
avfallsfordon kunna vända på ett säkert sätt. 

Parkerade bilar och husvagnar är vanliga hinder för att sopbilen 
inte kan komma fram eller inte kan tömma avfallsbehållare. 

• Vad behöver jag som fastighetsägare tänka på vid 
slamtömning?

Svar: För att minimera arbetsplatsolyckor och förbättra chauffö-
rernas arbetsmiljö behöver du som fastighetsägare se till att det är 
framkomligt vid din anläggning. Det gäller både där chauffören går 
med slangen och bilens körväg, oavsett årstid.

• Håll område runt din brunn/tank fri från växtlighet och snö/is. 
• Märk upp var brunnen ligger så den syns tydligt för töm-

ningspersonalen. 
• Halkbekämpa dragvägen från slambilens angöringsplats hela 

vägen till brunnslocket så det lätt går att dra slamsugningsslang. 
• Lämna ditt mobilnummer till Recover så de lätt kan kontakta dig 

om svårigheter med tömningen finns.
Mer utförlig information om hur du underlättar för våra  
slamhämtare hittar du på www.vallentuna.se/slam

• Vem kontaktar jag om jag vill ändra mitt abonnemang, 
hämtningsintervall etc.?

Svar: Kontakta entreprenörens kundtjänst så hjälper de dig. 

Kundtjänst hushållsavfall (mat- och restavfall, grovavfall, elavfall, 
trädgårdsavfall och latrin):  
PreZero Recycling AB, 08-519 333 00, vallentuna.se@prezero.com

Kundtjänst slam: 
Recover Industriservice AB, 010-143 00 62, vallentuna@recover.se


