
HUSHÅLLS-, TRÄDGÅRDS- OCH MATAVFALL

Det är din kommun som ansvarar för att dina kärl 
töms och att du får nya matavfallspåsar. Avfallet från 
hushållen i regionen körs till Sysav för behandling.

 Kontakta din kommun om du har frågor gällande 
sophämtningen.

ÅTERVINNINGSSTATIONER FÖR 

FÖRPACKNINGAR OCH TIDNINGAR

Plast-, metall-, glas- och pappersförpackningar samt 
tidningar omfattas av producentansvar och samlas  
in av FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. 
Med producentansvar menas att de som tillverkar  
produkterna också har ansvar för att bekosta in-
samling och återvinning av avfallet produkterna ger 
upphov till.

FTI ansvarar för de obemannade så kallade återvinnings- 
stationerna som finns på flera platser i din kommun. 
Behållare för insamling finns också placerade på samt-
liga Sysavs återvinningscentraler.

 Kontakta FTI om du har frågor eller synpunkter 
gällande återvinningsstationerna, telefon 0200-88 03 11 
eller ftiab.se.

Liten avfallsguide

Välkommen till Sysavs återvinnings-
centraler för hushåll! Här lämnar  
du kostnadsfritt avfall som uppstår  
i den vanliga skötseln av ditt hushåll, 
betalat har du redan gjort genom 
renhållningstaxan.

Miljöarbetet börjar redan hemma hos dig. Eftersom olika 
sorters avfall tas omhand på olika sätt är det viktigt att allt  
avfall sorteras. I den här broschyren kan du läsa mer om hur  
du sorterar och var du lämnar avfallet.

Möjligheten att återvinna utvecklas ständigt och därför  
genomförs ofta försök med utökad sortering på återvinnings- 
centralerna. Håll utkik efter nyheterna på centralerna eller läs  
mer på sysav.se.

OBS! För företag gäller särskilda regler, läs mer  
på sysav.se/foretagsregler eller kontakta kundservice  
på telefon 040-635 18 00.

Töm säcken!
Sysav vill bli ännu bättre på återvinning. Därför ber vi alla 
kunder att tömma ut sina säckar i containrarna på återvin-
ningscentralerna. Vi uppmuntrar alla kunder att återanvända 
säckarna nästa gång de besöker återvinningscentralen.  Är de 
trasiga ska de sorteras i anvisad behållare för bästa möjliga 
återvinning.

Packa gärna dina sopor i säckar när du ska till åter-
vinningscentralen, men sortera samtidigt. Och töm 
sedan säckarna i rätt container! 

Kolla Sysavs webbplats!
Här är tre tips på bra funktioner som finns på webbplatsen:

• En fullmatad sorteringsguide som gör det enklare att 
sortera ditt avfall.

• Bra besökstider, se vilka dagar och tider det brukar vara 
lite respektive mycket folk på återvinningscentralen.   
Välj dag och tid som passar dig bäst – kasta ditt avfall  
i lugn och ro, eller passa på att mingla med grannen!

• Fyll bilen i rätt ordning redan hemma. Gå in på din åter-
vinningscentral och packa efter containerordningen på 
kartan.

Sysavs webbplats fungerar lika bra oavsett om den besöks 
via en dator, mobil eller surfplatta.  Webbplatsen är också 
till gänglighetsanpassad för att tillgodose de behov som finns 
hos alla besökare oavsett stöd av hjälpmedel, webblä sare 
eller operativsystem. 

SÅ SORTERAR DU 
DITT AVFALL   

Kontakt
Sysav
Besöksadress: Spillepengsgatan 13, Malmö
Postadress: Box 503 44, 202 13 Malmö
Webbplats: sysav.se

Kundservice: 040-635 18 00 eller kundservice@sysav.se

Öppettider på Sysavs 
återvinningscentraler

För öppettider vid särskilda helger besök sysav.se eller 
ring Sysavs telefonsvarare 0771-27 20 70.

Adresser

mån–tors  7–20 
fre  7–16 
lör–sön  9–15 

Ystad (Hedeskoga)

mån–tors  8–20 
fre–sön     9–15

Lund (Gastelyckan) och
Malmö (Bunkeflo)

mån–tors  11–18 
fre–sön  9–15

Höllviken (Lilla Hammar), 
Kävlinge, Lund (Gunnesbo), 
Malmö (Norra Hamnen),  
Staffanstorp, Svedala och 
 Trelleborg

mån–tors  11–18 
fre–lör  9–15 
söndagar  stängt

Simrishamn, Sjöbo, 
Skurup och Tomelilla 

mån–fre  7–16 
lördagar  9–13 
söndagar  stängt

S:t Olof (Måsalycke) 

Tr
yc
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r: 

20
15

Höllviken, Lilla Hammar: Museivägen 23
Kävlinge: Floravägen 41
Lund, Gastelyckan: Kalkstensvägen 22
Lund, Gunnesbo: Traktorvägen 18
Malmö, Bunkeflo: Gottorpsvägen 52
Malmö, Norra Hamnen: Bjurögatan 20
Simrishamn: Fabriksgatan 31
Sjöbo: Returvägen
Skurup: Elleholmsvägen 6
Staffanstorp: Flisvägen 22–10
Svedala: Rännilsgatan 1
S:t Olof, Måsalycke: Avfallsanläggningen
Tomelilla: Gladanleden 4A
Trelleborg: Sjöviksvägen 34
Ystad, Hedeskoga: Blåsborgsvägen 161

HÄMTNING AV GROVAVFALL 

ELLER FARLIGT AVFALLL

Grovavfall är tungt eller skrymmande hushållsavfall, till 
exempel möbler, gips och metallskrot. Med farligt avfall 
menas bland annat batterier, lampor och elektronik.  
En del fastigheter har tillgång till ett grovsoprum, miljö-
hus eller liknande där grovavfall och farligt avfall kan 
lämnas. För dessa utrymmen ansvarar fastighetsägaren.

 Kontakta din fastighetsägare eller kommun för  
att ta reda på vad som gäller där du bor. En del 
kommuner hämtar grovsopor vid din fastighet efter 
överenskommelse. 

ÅTERVINNINGSCENTRALER FÖR ÅTERBRUK, 
GROVAVFALL OCH FARLIGT AVFALL

Sysav ansvarar för 15 bemannade återvinnings-
centraler i Sydskåne. Här kan privatpersoner lämna 
det mesta avfall som uppstår i skötseln av hushållet.

 Kontakta Sysavs kundservice om du har frågor 
gällande återvinningscentralerna, telefon 040-635 18 00 
eller sysav.se.



SAMLAREN 

Samlaren är ett skåp för insamling  
av batterier, glödlampor och små- 
elektronik. Med småelektronik 
menas mobiltelefon, rakapparat, 
eltandborste och liknande. Inkast- 
hålen har en diameter på110 mm.

Samlare står i matbutiker runt om 
i regionen. Du kan läsa mer och se 
var du hittar närmaste Samlare på 
sysav.se/samlaren 

FARLIGT AVFALL-BILEN 

Du kan också lämna ditt farliga avfall till Farligt Avfall-bilen. Det är 
en mobil insamling av hushållens farliga avfall. Bilen är en special- 
utrustad lastbil med en chaufför och en kemist som besöker kom-
munerna i södra Skåne minst två gånger om året. Turlistan hittar  
du på sysav.se/farligtavfallbilen.

Till Farligt Avfall-bilen kan du lämna farligt avfall och elavfall upp  
till en mikrovågsugns storlek. 

OBS! Företag kan inte lämna farligt avfall på återvinningscentraler 
eller till Farligt Avfall-bilen. Läs mer på sysav.se/foretag.

ÅTERBRUK: MÖBLER, PRYLAR, TEXTIL, 
KLÄDER OCH SKOR 
Användbara saker – hela och rena. Exempelvis mindre 
möbler, husgeråd, sportartiklar, leksaker, prylar, böcker, 
kläder och skor.

 Olika hjälporganisationer tar om hand och säljer 
det som samlas in, intäkterna går till hjälpverksamhet.

ÅTERBRUK: BYGGMATERIAL
Insamling av byggmaterial som går att återanvända.
Exempelvis sanitetsporslin, dörrar, fönster, takpannor, 
tegel, kakel, lysrörsarmaturer, betongplattor, beslag, 
gångjärn, skåp, bänkar och överblivet byggmaterial.

 Materialet tas om hand av Malmö Återbyggdepå 
där det säljs till nya kunder.

TIDNINGAR
Dags- och veckotidningar, reklamblad, kataloger och 
annat rent papper.

 Papper med klister, plast, vax, självklistrande kuvert, 
fönsterkuvert, karbonpapper och böcker. Detta lämnas  
i containern för Brännbart.

 Av tidningspapper tillverkas nytt papper.

ELEKTRONIK
Allt med sladd eller batteri. Exempelvis radioapparater, 
dammsugare, mobiltelefoner och batteridrivna leksaker. 
OBS! Ta ut batterier.

 Farligt avfall tas omhand och återvinns så långt det 
är möjligt. Resten går till materialåtervinning.

TV OCH BILDSKÄRMAR
TV- och datorskärmar samt surfplattor.

 Farligt avfall tas omhand och återvinns så långt det 
är möjligt. Resten går till materialåtervinning.

BATTERIER OCH LJUSKÄLLOR
Småbatterier, bil- och back-up batterier.  
Ljuskällor som ljusrör och glödlampor.

 Farligt avfall tas omhand och återvinns så långt det 
är möjligt. Resten går till materialåtervinning.

TRÄ
Både målat och omålat trä. Exempelvis brädor, lådor, 
bokhyllor, spånskivor, masonit och trasiga trämöbler. 
Skruv, spik och beslag behöver inte tas bort.

 Impregnerat trä eller slipers, detta lämnas  
i containern för Brännbart respektive Resårmöbler.

 Trä flisas till bränsleflis. 

FÖRPACKNINGAR

Plast-, glas- och pappersförpackningar lämnas i sär- 
skilda behållare. Metallförpackningar och wellpapp-
kartonger lämnas i containern för Metall respektive 
Wellpapp.

 Förpackningarna återvinns var för sig till nytt material.

BRÄNNBAR REST
Avfall som inte kan återanvändas eller bli nya material, 
exempelvis dynor, mattor, skumgummi, fönsterkuvert, 
tapeter, inbundna böcker, videoband, skyddspapper med 
målarfärg och liknande. Även impregnerat trä.

 Brännbart material förbränns och ger el och värme

TRÄDGÅRDSAVFALL
Ris, grenar, löv, gräs, mossa och fallfrukt.

 Säckar eller plastkrukor, detta lämnas i containern  
för Brännbart eller i särskilt utställda behållare.

Trädgårdsavfallet blir till grönkompost som säljs i lös- 
vikt eller som färdigblandad planteringsjord i säck.

SÄNGAR OCH SOFFOR
Insamling av soffor och sängar. 

 Kuddar, täcke. Detta lämnas i containern för Brännbart.

 Möblerna krossas, metallen återvinns till nya metall-
föremål och det brännbara materialet blir el och värme.

JORD, STEN, TEGEL OCH BETONG
Blomjord, taktegel, stenplattor, betongklumpar, sand, 
grus och grästuvor.

 Säckar eller plastspannar, detta lämnas i containern 
för Brännbart eller i särskilda behållare. Ej blåbetong, 
detta lämnas i Ej återvinningsbart. Ej eternit, kontakta 
personalen.

 Materialen krossas och återanvänds som fyllnads-
material.

KERAMIK, KAKEL OCH KLINKER
Tallrikar, kaffekoppar, temuggar, kakelplattor, krukor  
i keramik, porslinsfigurer, urnor och sanitetsporslin 
såsom toalettstolar eller bidé.

 Säckar eller plastspannar, detta lämnas i containern 
för Brännbart eller i särskilda behållare. 

 Materialen krossas och återanvänds som fyllnads-
material.

METALL
Cyklar, underreden från barnvagnar, badkar, diskbänkar, 
bestick av metall, paraplyer, kontorsstolar och andra 
saker av metall.

 Metallen sorteras och smälts ner för att återvinnas 
till nya föremål.

WELLPAPP
Brun papp med vågigt mellanskikt. Exempelvis tomma 
och hopvikta wellpapplådor.

 Wellpapp återvinns till ny wellpapp.

GIPS
Gipsskivor, även målade skivor och skivor med tapet. 

 Skivor med reglar och kakel, detta lämnas i containern  
Ej återvinningsbart.

 Gips återvinns till nya gipsskivor.

DISKMASKIN, TVÄTTMASKIN OCH SPIS
Spisar, torkskåp, disk- och tvättmaskiner tillverkade  
för hushållsbruk. 

 Vitvarorna demonteras och sorteras för material- 
återvinning. Farligt avfall tas omhand och destrueras.

KYL OCH FRYS
Kyl- och frysskåp tillverkade för hushållsbruk.  
OBS! Kyl och frysskåp kan innehålla freoner och  
ska hanteras varsamt.

 Farligt avfall tas omhand på ett miljösäkert sätt.  
Plast och plåt återvinns.

DIVERSE APPARATER 

FÖR KYLNING OCH VÄRME
Luftavfuktare, portabel luftkonditionering, portabel luft-
konditionering med kondensor, värmepumpar (för en-
familjsvillor), varmvattenberedare (max 0,6x0,6x2,0m), 
elpanna/elkassett (max 0,6x0,6x2,0m).

Övriga apparater lämnas mot avgift på KS Recycling 
i Malmö, Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad eller på 
Måsalycke avfallsanläggning i St Olof.

 Apparaterna demonteras och sorteras för material- 
återvinning. Farligt avfall tas omhand och destrueras.

ASBEST OCH ETERNIT
Mindre mängder, exempelvis balkonglåda eller enstaka 
takplattor, maxbredd 30 cm. 

 Materialet går inte att återvinna, utan deponeras 
under säkra förhållanden. 

ISOLERING OCH BLÅBETONG
Exempelvis golvmattor i rulle, blåbetong, gips med kakel 
eller reglar och isolering.

 Materialet sorteras innan det går till materialåter- 
vinning, förbränning eller deponering.

KEMIKALIER, FÄRG OCH OLJA
Rester av färg, lack, lim, olja, lösningsmedel, rengörings-
medel, bekämpningsmedel klass 3, andra kemikalier och 
kvicksilvertermometrar är farligt avfall.

Märk förpackningen med vilket farligt avfall den innehåller 
om detta inte framgår.

För brandsläckare, kontakta personalen.

 Det farliga avfallet återvinns så långt det är möjligt. 
Övrigt destrueras på ett säkert sätt.

MATOLJA
Flytande matolja utan matrester t ex olivolja, rapsolja, 
majsolja och frityrolja. Max 5 liter. Endast genomskinliga 
och märkta behållare.

SMS-påminnelse
Anmäl dig till sms-tjänsten så får du en kostnadsfri 
påminnelse när Farligt Avfall-bilen kommer till din 
kommun eller stadsdel. Start av prenumeration kostar 
som ett vanligt sms. Anmäl dig gratis på sysav.se/farlig-
tavfallbilen. 

Fler sätt att lämna farligt avfall

SORTERINGSGUIDE FÖR SYSAVS ÅTERVINNINGSCENTRALER

Alla fraktioner finns inte på alla återvinningscentraler, är 
du osäker på hur du ska sortera ditt avfall kontakta kund-
service eller fråga personalen på plats. 

Exempel på avfall som du inte kan 
lämna på återvinningscentralen

ASBEST OCH ETERNIT 

I STÖRRE MÄNGDER
Lämnas på Sysavs avfallsanläggningar i Malmö eller 
Ystad, kontakta kundservice eller se sysav.se för mer 
information.

BILAR OCH BILDELAR 
Kontakta en bilskrotfirma.

BILDÄCK 
Kontakta en däckfirma.

GASOLTUBER, DYKARTUBER M.M.
Lämna till återförsäljare/inköpsställe.

FYRVERKERIER
Kontakta återförsäljare

SPRÄNGÄMNEN OCH AMMUNITION
Kontakta polisen, telefon 114 14.

OLJETANKAR
Kontakta en skrotfirma.


