SORTERINGSGUIDE

– på väg mot det hållbara samhället

KÄLLSORTERINGSGUIDE
ÅTERVINNINGSCENTRALER,
MILJÖSTATIONER OCH
ÅTERVINNINGSSTATIONER
ÅTERVINNINGSCENTRALER
På Region Gotlands sju återvinningscentraler
kan du lämna: tidningar och förpackningar,
vitvaror och elavfall, träavfall, trädgårdsavfall,
metallskrot, gips och isolering, avfall för deponering (sten, betong, porslin med mera) samt
övrigt grovavfall. Återvinningscentralerna tar
även emot betalsopsäckar.

TIDNINGAR

Dags- och veckotidningar, tidskrifter, reklambroschyrer, andra trycksaker, kontorsoch skrivpapper (Alla kuvert ska sorteras som brännbart hushållsavfall.).
Hur? Samla och packa gärna tidningar i buntar eller papperskassar. När du lägger dem i en insamlingsbehållare
i soprummet, på återvinningsstationen eller återvinningscentralen, ska de ligga löst.
Var? Tidningar lämnas på återvinningsstationen eller återvinningscentralen. Om du bor i flerfamiljshus, fråga
hyresvärden var ditt insamlingsställe finns.

PAPPERSFÖRPACKNINGAR Kartonger, mjölkpaket, mjölpåsar, tvättmedelspaket,
omslagspapper, wellpapp, papperskassar.

Hur? Förpackningar som lämnas för återvinning ska vara väl rengjorda och torra. Platta till och packa fler mindre
kartonger i en större. Packa gärna pappersförpackningar i papperskassar. En del förpackningar består av flera olika
material. Om det är lätt att sära på materialen, sortera var för sig. Annars sortera hela förpackningen efter det
material som väger mest.
Var? Pappersförpackningar och wellpapp lämnas på återvinningsstationen eller återvinningscentralen. Om du bor
i flerfamiljshus, fråga hyresvärden var ditt insamlingsställe finns.

PLASTFÖRPACKNINGAR

Alla hårda och mjuka förpackningar av plast.
Burkar, flaskor, dunkar, lock, frigolit, plastfolie, plastpåsar.
• Plastmöbler, leksaker och annan plast ska inte återvinnas med plastförpackningar.
• Mindre plastföremål sorteras som brännbart hushållsavfall.
• Skrymmande plastavfall lämnas på en återvinningscentral som grovavfall. Returflaskor pantas i butik.
Hur? Rengör förpackningarna och ta bort lösa delar som inte är av plast.
Återvinningscentraler

Öppettider och vägbeskrivning
Öppettider avser helgfria dagar. Stängt jul-,
nyårs-, påsk- och midsommarafton.
FÅRÖSUND:
Måndag 07-18, torsdag 7-15/18*. Lördag 9-15.
Kustparken, infart från väg 148.
HEMSE:
Måndag 7-18. Tisdag, onsdag, fredag 7-16.
Lördag 9-15. Infart från väg 142 mot Linde.
KLINTEHAMN:
Måndag 07-18, torsdag 7-15/18*. Lördag 9-15.
Mattshagevägen.
SLITE:
Tisdag 7-18. Onsdag, torsdag, fredag 7-16.
Lördag 9-15. Lunchstängt vardagar 12-13.
Skyltat från väg 147, ca 2,5 km norr om Slite.
VISBY:
Måndag, tisdag, torsdag 7-18.
Onsdag, fredag 7-15. Lördag 9-15.
Västra Törnekvior, infart från Follingboväg.

Var? Plastförpackningar lämnas på återvinningsstationen eller återvinningscentralen. Om du bor i flerfamiljshus,
fråga hyresvärden var ditt insamlingsställe finns.

GLASFÖRPACKNINGAR

Glasförpackningar som innehållit livsmedel, drycker eller annat.
Saftflaskor, vin- och spritflaskor, syltburkar, parfymflaskor.
• Lägg inte dricksglas, fönsterglas, glödlampor eller lysrör i glasåtervinningen.
• Glödlampor och andra ljuskällor är elavfall som lämnas på en återvinningscentral.
• Fönsterglas och annat glasavfall lämnas för sig på en återvinningscentral.
Hur? Skruva av kork/lock och sortera efter material. Rengör glasförpackningen och låt den torka. Skilj alltid på
färgat och ofärgat glas. Bara en liten mängd färgat glas bland de ofärgade kan förstöra ett helt lass!
Var? Insamlingsbehållare för glas finns på alla återvinningsstationer och återvinningscentraler.

METALLFÖRPACKNINGAR

Alla förpackningar och delar av förpackningar som är
av metall. Aluminiumformar, folie, kapsyler, konservburkar, tomma målarburkar.
• Sprayburkar sorteras som farligt avfall.
• Kastruller, verktyg och andra metallföremål ska inte återvinnas med förpackningarna. Lämna dem på en
återvinningscentral som metallskrot för återvinning.
• Returburkar pantas i butik.
Hur? Rengör förpackningarna och ta bort lösa delar som inte är av metall. Om förpackningen inte går att tömma
och rengöra, t ex kaviartuben, låter du korken sitta kvar. Tryck ihop och vik in vassa kanter.
Var? Lämna metallförpackningar på återvinningsstationen eller återvinningscentralen. Om du bor i flerfamiljshus,
fråga hyresvärden var ditt insamlingsställe finns.

LJUGARN:
Måndag 07-18, torsdag 7-15/18*. Lördag 9-15.
Hallute backe, infart från väg 143.

MATAVFALL/KOMPOST Alla råa och tillagade matrester. Skalrester, kaffesump och filter,

VAMLINGBO/BURGSVIK:
Måndag 07-18, torsdag 7-15/18*. Lördag 9-15.
Hundlausar, vid väg 500 ca 3 km söder
om Burgsvik.

Hur? Lägg allt matavfall och annat komposterbart i de särskilda matavfallspåsarna som ingår i abonnemanget för
matavfall och brännbart. Knyt ihop påsen väl innan den läggs i sopkärlet för matavfall. Om du har egen kompost
ska matavfallet inte förpackas i påsar eftersom det förhindrar nedbrytningen i komposten. Hämta matavfallspåsar
på en återvinningscentral när du behöver fler.

* Öppet kl 7-15 perioden vecka 38-19 och
kl 7-8 perioden vecka 20-37.

Var/När? Om du bor i eget hus hämtas matavfall varannan vecka. Ställ ut avfallskärlet vid ditt hämtningsställe
senast klockan 06:00 på hämtdagen när du vill ha hämtning. Klockan 05:00 sommarperioden vecka 20-37.

MILJÖSTATIONER

Miljöstationer för farligt avfall från hushållen
finns på alla återvinningscentraler.

tepåsar, hushållspapper, blommor och krukväxter.

BRÄNNBART Kladdiga förpackningar och annat brännbart som inte ingår i förpacknings- och

tidningsinsamlingen till exempel blöjor, hygienartiklar, husgeråd, kläder, skor, cd-skivor, kuvert, städsopor,
dammsugarpåsar med mera.

Hur? Förpacka i vanliga plastpåsar och lägg i avfallskärlet för brännbart.

ÅTERVINNINGSSTATIONER

Återvinningsbehållare för förpackningar och
tidningar från hushåll tillhandahålls av FTI och
finns i dag på alla återvinningscentraler samt
på dessa orter och platser.
KLINTEHAMN: COOP Konsum
SLITE: Stationsgatan
VISBY: ICA Maxi, ICA Wisborg, COOP Forum
HAVDHEM: ICA
KATTHAMMARSVIK: Tempo
ROMA: ICA
TINGSTÄDE: Mistelvägen
FÅRÖSUND: Kalkugnsvägen
FÅRÖ: Sommarstation, Svens
STENKYRKA: Tempo
LÄRBRO: Kappelhamnsvägen/Kyrkvägen
RONEHAMN: Gula Hönan, Ronehamnsvägen
För mer info och kundtjänst se www.ftiab.se

KOSTNADER

Återvinningscentralerna ingår i och betalas genom
grundavgiften i renhållningstaxan för alla fastigheter.
Avgift för grovafall enligt aktuell taxa. Om du inte
sorterar enligt anvisning från personalen betalar du
en högre avgift per kubikmeter.

Kontakta gärna kundtjänst
teknikförvaltningen
Region Gotland
Visborgsallén 19
Postadress: 621 81 VISBY
Telefon: 0498-26 90 00
Fax: 0498-20 35 70
E-post: kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se
www.gotland.se/avfall

Var/När? Om du bor i eget hus hämtas brännbart varannan vecka i standardabonnemanget. Ställ ut avfallskärlet vid ditt
hämtningsställe senast kl 06.00 på hämtdagen när du vill ha hämtning. Klockan 05:00 sommarperioden vecka 20-37.

HEMKOMPOST I en trädgårdskompost kan du lägga allt trädgårdsavfall som gräsklipp,

häckklipp, barr, löv, blast och andra växtdelar. Trädgårdsavfall kan komposteras i en öppen kompost.
Matrester kan komposteras om du har en lämplig behållare som är sluten.

En anmälan ska lämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen om du komposterar matavfall.
Informationsmaterial finns på www.gotland.se. Du kan även ringa Region Gotland tfn 0498-26 90 00 för mer information.

FARLIGT AVFALL Oljeavfall, fotogen, lampolja, färg, lack och lim, nagellack. Lösningsmedel,

lacknafta, T-sprit och aceton. Rengöringsmedel, propplösare, klorin, polish, syror, kalklösare, kaustiksoda.
Sprayflaskor med hårspray, färg eller kemikalier. Fotokemikalier. Bekämpningsmedel mot ogräs och ohyra.
Termometrar, barometrar och annat som innehåller kvicksilver. Alla småbatterier.

Helst ska vi inte använda kemikalier och produkter som blir farligt avfall. Men när vi gör det är det mycket viktigt
att ta hand om resterna och lämna till miljöstationen.
Hur? Avfallet ska vara väl förpackat. Lämna det i originalförpackningen eller märk förpackningen tydligt med vad
den innehåller. Blanda inte olika typer av kemikalier i samma förpackning. Fråga personalen på återvinningscentralen om du behöver hjälp när du lämnar avfall.
Var? Farligt avfall från hushåll ska lämnas på en miljöstation. Miljöstationerna finns på alla återvinningscentraler.
Bilbatterier lämnas i första hand till en återförsäljare. Mediciner lämnas till ett apotek.

ELAVFALL Allt med sladd eller batterier samt ljuskällor sorteras som elavfall. Glödlampor och andra

ljuskällor, armaturer, klockor, telefoner, leksaker, handverktyg. Vitvaror, hushållsmaskiner, hushållsapparater
och hemelektronik.

Var? Elavfall från hushåll lämnas på en återvinningscentral. Elektronikprodukter kan ibland också lämnas till en
återförsäljare. Fråga i butiken hur de tar hand om sina produkter.

GROVAVFALL Med grovavfall menas hushållsavfall som inte ryms i sopkärlet, t ex kasserade möbler
och annat skrymmande. Sortera efter material vid återvinningscentralen. Cyklar, barnvagnar och liknande
sorteras som skrot. Här lämnar du även mindre saker av metall för återvinning. Sten, betong, porslin/keramik
och annat som inte kan återvinnas sorteras som deponirest.

Till grovavfall hör inte större mängder bygg- och rivningsavfall, fasta installationer från byggnader, till exempel
värmepannor och bildelar från verkstäder. Kontakta en avfallsentreprenör för transport och återvinning av detta avfall.
Hur? Grovavfall sorteras så långt som möjligt i olika material för återvinning eller annat omhändertagande.
• Gips • Isolering • Metallskrot • Sten, betong, porslin • Textil • Rent trä • Blandat träavfall som innehåller målat eller
behandlat trä • Tryckimpregnerat trä • Ris och grenar från trädgården • Gräs, löv och annat komposterbart trädgårdsavfall • Jord • Vitvaror, hushållselektronik och annat elavfall • Brännbart grovavfall – det som inte kan sorteras enligt ovan.
Var? Grovavfall lämnas på en återvinningscentral. Avfallet ska sorteras så långt som möjligt, avgift enligt aktuell taxa.

GOTLAND VINNER PÅ ÅTERVINNING
Avfallsmängderna i samhället har ökat varje år och mångdubblats under modern tid. Det beror på att vi konsumerar
mer och mer och därmed förbrukar mer resurser. Idag är avfallshanteringen inte längre bara en fråga om att bli kvitt
avfallet. Det handlar istället om att ta tillvara på resurser i avfallet i form av energi, material och näringsämnen.
Det mesta av det som kasseras kan komma till nytta igen tack vare kretsloppstänkande och nya tekniker. Den stora
utmaningen är nu att minimera avfallsmängden genom att motverka att avfall uppstår. Ett sätt att bidra till detta är
en medveten konsumtion.

VAD LÄMNAR DU VAR?
Se platser på uppslaget.

Återvinningsstationer
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)
tillhandahåller platser där alla hushåll kan lämna
tidningar och förpackningar av papper, plast,
metall och glas.

Återvinningscentraler
Region Gotland har sju återvinningscentraler där
man kan lämna grovavfall, elavfall, tidningar och
förpackningar.

Miljöstationer
Där kan hushåll lämna farligt avfall som kemikalier,
batterier och ljuskällor.

BETALSOPSÄCK
Om du behöver lämna mer
sopor vid något tillfälle kan du
beställa en extra hämtning eller
köpa en betalsäck. Den finns i
många mataffärer. Hämtning
ingår vid ordinarie hämttillfälle.
Vid sommarabonnemang ringer
du kundtjänst och beställer
hämtning mot avgift om du
vill lämna betalsäck utanför
hämtperioden. Det går också att
lämna betalsäcken vid någon av återvinningscentralerna.
Betalsäcken får innehålla max 15 kg blandat hushållsavfall.

SOPHÄMTNING
Hushållsavfall i kärl hämtas varannan vecka i standardabonnemanget. Hämtning från fritidshus sker vecka 20-37.
Ställ ut kärlen vid ditt hämtställe vid de tillfällen du
behöver sophämtning. Om du vill beställa extra
hämtning eller om du har frågor om ditt abonnemang,
ring kundtjänst teknikförvaltningen, tfn 0498-26 90 00
eller besök www.gotland.se

• Om tömmning önskas ska kärl stå på hämtstället 		
senast kl 06.00 på hämtdagen tills hämtningen utförts. 		
Klockan 05:00 sommarperioden vecka 20-37.
• Kärl ska stå så nära som möjligt och väl synliga från
sopbilens stannställe och vara vända med draghandtaget riktat utåt mot vägen.
• I soprum ska kärl (kärl 140 liter-370 liter) stå med
draghandtag riktat utåt, från väggen.
• Kärl behöver endast stå på hämtstället vid de tillfällen
sophämtning önskas.
För frågor om ditt hämtställe, kontakta kundtjänst
teknikförvaltningen.

SLAM OCH LATRIN
• Tömning av slam- och fettavskiljare sker en gång per år.
• Tömning av slutna tankar sker vartannat år.
• Tömning vid annat tillfälle kan beställas.
• Latrin från permanent- och fritidshus hämtas varannan
vecka v 20-37.
• Övrig tid av året kan hämtning beställas mot avgift.
För beställningar, kontakta kundtjänst teknikförvaltningen.

KRETSLOPPET

– våra sopor blir energi och biogas
Hushållssoporna som samlas in på Gotland sorteras
i brännbart och matavfall. Sopbilarna som hämtar har
två separata fack för detta. Det brännbara återvinns
på ön vilket betyder att avfallstransporterna minskar
samtidigt som resurserna i avfallet nyttjas. Det blir
bränsle hos Cementa i Slite vid cementtillverkningen.
Matavfallet – det biologiskt nedbrytbara såsom
matrester, hushållspapper med mera – processas i en
anläggning i Roma och rötas sedan i en anläggning

Komposterbart/
matavfall

i Bro som gör biogas. Våra kollektivtrafikbussar i Visby
kör på biogas. Även många av sopbilarna och en del
av Region Gotlands bilar använder biogas som drivmedel. Det finns en Biogasstrategi och Handlingsplan
Biogas för Region Gotland 2014-2019.
Sorterade tidningar och förpackningar blir råvara till
bland annat nya förpackningar. Det sparar både energi
och naturresurser. Vi gillar kretslopp här på ön!

Brännbart

Soporna hämtas

Gäller from 1 februari 2017.

Biologiskt nedbrytbart avfall
rötas och blir till biogas och
gödsel

Brännbart avfall
blir bränsle

Region Gotland
Telefon: 0498–26 90 00
E-post: kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se
www.gotland.se/avfall

