Din guide till
återvinningscentralen
Det finns avfall, som inte får plats i soptunnan
eller sopnedkastet. Och så finns det sådant som
helt enkelt inte får slängas i soppåsen, exempelvis
elektriska prylar och hushållskemikalier. Det
mesta av detta kan man ta med sig till
återvinningscentralen.
På återvinningscentralen lämnar du kostnadsfritt
sådant avfall som uppstår i den vanliga skötseln
av ditt hushåll. Betalar, ja det har du redan gjort
genom renhållningstaxan. Allt måste sorteras.
Läs om hur du gör på nästa uppslag.
För företag gäller särskilda regler och avgifter,
som du kan läsa mer om i broschyren.

SORTERING S G U I D E
SECOND HAND

BRÄNNB ART AVFALL (under 1m)

Användbara saker – hela och rena.
Exempelvis möbler, husgeråd,
sportartiklar, leksaker, prylar, böcker
kläder och skor.

Mindre möbler såsom stolar, dynor, mattor,
kläder och annan textil, skumgummi,
plastartiklar, plastfolie, husgeråd, leksaker,
sportsaker, plast, fönsterkuvert, självklistrande
kuvert, plastbelagt eller vaxat papper, tapeter, s
skyddspapper med målarfärg och liknande.

Olika hjälporganisationer tar hand om
detta för försäljning där intäkterna går
till hjälpverksamhet.
TIDNINGAR
Dags- och veckotidningar, reklamblad,
kataloger och annat rent papper.

Brännbart material förbränns och återvinns som
el och fjärrvärme.
TRÄDGÅRDSAVFALL
Ris, grenar, klipp från träd och buskar,
löv, gräs, mossa och fallfrukt.

Ej papper med klister, plast, vax eller andra
föroreningar, självklistrande kuvert, fönsterkuvert,
karbonpapper, böcker och presentpapper.
Detta läggs i containern för brännbart.

Ej plast-, papperssäckar eller krukor.
Tömda säckar läggs bland brännbart
avfall eller i särskilt utställda behållare.

Av tidningspapper tillverkas nytt papper.

Trädgårdsavfallet komposteras till kompostjord, som säljs i
lösvikt eller som färdigblandad planteringsjord i säck.

W E L L PA P P

JORD, STEN, TEGEL OCH BETONG

Tomma wellpapplådor. Dessa måste
vikas ihop.

Kakel, klinkers, lecakulor, siporex, ytong, tallrikar, karotter, krukor
och urnor. Stelnad cement och spackel utan förpackning.
Töm ur säckar och kartonger!

Wellpapp återvinns till ny wellpapp.
TRÄ
Både målat och omålat trä.
Exempelvis brädor, lådor, bokhyllor,
spånskivor, masonit och trasiga
trämöbler. (Skruv, spik och beslag
behöver ej tas bort).
Ej tryckimpregnerat trä. Ej slipers.
Trä flisas till bränsleflis.
GIPS
Insamling av gipsskivor finns på de flesta av våra återvinningscentraler. Även målade skivor och skivor med tapet tas emot.
Ta bort reglar och kakel.
Gips återvinns till nya gipsskivor.

Ej sanitetsporslin såsom toalettstolar, tvättställ eller bidé.
Detta läggs i containern för ej återvinningsbart/restavfall.
Dessa material krossas och återanvänds som fyllnadsmaterial.
EJ ÅTERVINNINGSB ART/RESTAVFALL
Exempelvis sängar med resårbotten,
möbler med resårfjädrar, resårmadrasser,
golvmattor i rulle, slipers och isolering.
Materialet sorteras ytterligare innan det
går till materialåtervinning, förbränning
eller deponering.
METALLSKROT
Exempelvis cyklar, underreden från barnvagnar,
badkar, diskbänkar och andra saker av metall.
Metallen sorteras och smälts ner för att
återvinnas till nya metallföremål.

Möjligheten att återvinna utvecklas ständigt. Därför genomförs ofta försök med utökad sortering på olika återvinningscentraler.

E L E K T RO N I K
Allt med sladd eller batteri t ex TV- och
radioapparater, datorer, dammsugare,
mobiltelefoner, batteridrivna leksaker,
microvågsugnar och liknande. Lägg ner
detta försiktigt på avsedd plats
– det ska plockas isär för hand.
Farligt avfall tas bort och destrueras.
Resten går till materialåtervinning.

V I T VA RO R
Spisar, torkskåp, disk- och tvättmaskiner
tillverkade för hushållsbruk.
Vitvarorna demonteras och sorteras
för materialåtervinning. Farligt avfall tas
omhand och destrueras.

K Y L / F RYS
Kyl- och frysskåp tillverkade för
hushållsbruk. OBS! Kyl och frysskåp
innehåller freon och ska hanteras varsamt.
Ej kyl- och frysskåp tillverkade för att
användas i butiker/storkök. Dessa lämnas mot avgift på KS
Recycling på Bjurögatan 43 i Malmö, Hedeskoga avfallsanläggning i
Ystad eller Måsalycke avfallsanläggning i St Olof.
Köldmedlet töms ut och tas omhand på ett miljösäkert sätt.
Plast och plåt återvinns.

DIVERSE APPARATER FÖR KYLNING OCH VÄRME
Luftavfuktare, portabel luftkonditionering, portabel luftkonditionering med kondensor, värmepumpar (för enfamiljsvillor),
varmvattenberedare (max 0,6x0,6x2,0m), elpanna/elkassett
(max 0,6x0,6x2,0m).
Övrigt lämnas mot avgift på KS Recycling på Bjurögatan 43
i Malmö, Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad eller Måsalycke
avfallsanläggning i St Olof.
Dessa demonteras och sorteras för materialåtervinning.
Farligt avfall tas omhand och destrueras.

Lokala avvikelser kan förekomma. Följ personalens anvisningar!

FÖRPACKNINGAR AV PLAST-, METALL-,
GLAS- OCH PAPPER
Använda plast-, metall-, glas- och pappersförpackningar och tidningar omfattas av producentansvar*
och lämnas i särskilda behållare, så kallade återvinningsstationer.
Var finns återvinningsstationer?
FTI - Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ansvarar för insamlingen av förpackningar och har sina
återvinningsstationer på flera platser i din kommun
och på de flesta av Sysavs återvinningscentraler. För att hitta
din närmaste återvinningsstation kan du besöka www.ftiab.se eller
ringa deras kundtjänst: tfn 0200-88 03 11.
De olika förpackningarna samlas in och återvinns var för sig till
nytt material.
* Innebär att producenterna bekostar insamling och återvinning.

MILJÖSTATIONEN
Bilbatterier, lysrör, glödlampor
Det finns särskilda behållare för dessa.
För back-up batterier, och NiFe batterier kontakta personalen.
Småbatterier
För dessa finns batteriholkar.
Farligt avfall
Rester av färg, olja, lösningsmedel, rengöringsmedel,
bekämpningsmedel klass 3, andra kemikalier
samt kvicksilvertermometrar är farligt avfall.
Detta ska sorteras enligt anvisningar
i miljöstationen. Innehållet ska framgå
av förpackningen! Det finns etiketter
för märkning.
Har du frågor om ditt farliga avfall, fråga personalen vid återvinningscentralen, ring Sysavs avdelning Kemi 040-635 19 00 eller se
www.sysav.se
Det farliga avfallet återvinns så långt det är möjligt.
Resten destrueras på ett säkert sätt.
Exempel på avfall som du inte kan lämna
på återvinningscentralen:
Asbest och eternit i större mängder
Bilar och bildelar
Bildäck
Gasoltuber, dykartuber, brandsläckare mm
Fyrverkerier, sprängämnen och ammunition
Oljepannor

Ring Sysav kundtjänst 040-635 18 20
Kontakta en bilskrotfirma
Kontakta en däckfirma
Lämna till återförsäljare/inköpsställe
Kontakta polisen tfn 114 14
Kontakta en skrotfirma

S Ä R S K I L D I N F O RMATION TILL FÖRETAG
Företag kan lämna mindre mängder grovavfall på återvinningscentralen mot en avgift. Betalning görs med kuponger, som kan
beställas i häfte med tio kuponger (se nedan). Vid enstaka besök
kan man betala med kort på återvinningscentralen, men då mot
en högre avgift.
De regler och anvisningar som gäller för hushåll gäller också för
företag. Det finns dock vissa begränsningar.
Företag får lämna elavfall med producentansvar, i samma
mängd som normalt uppkommer i ett hushåll, på återvinningscentralen. Mer information om producentansvaret finns på
www.sysav.se
Övrigt elavfall tas emot på KS Recycling på Bjurögatan 43
i Malmö, Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad eller Måsalycke
avfallsanläggning i St Olof. Elavfall, som inte omfattas av
producentansvaret är avgiftsbelagt.
Farligt avfall från företag ska lämnas till Sysavs anläggning för
farligt avfall, Spillepengsgatan i Malmö, tfn 040-635
19 00.
Köp av kuponger
Ett häfte med 10 kuponger
beställes genom en insättning
på bankgiro 235-6541. För aktuellt pris se www.sysav.se eller
ring kundtjänst. Märk talongen
”Företagskuponger” och ange
namn och adress dit kupongerna ska skickas. Häftet kommer
inom några dagar. Kupongerna gäller på alla våra återvinningscentraler. Vid betalning via internet kontrollera att postadressen
framgår. Om adressen inte framgår faxa den till 040-635 18 10.
Återvinningscentral för företag
Lastbilar över 3,5 ton välkomnar vi till en särskild återvinningscentral för handlossning på Spillepengs avfallsanläggning i
Malmö eller till någon av våra avfallsanläggningar i Ystad, St Olof
eller Trelleborg.

Nu kan du betala plantjord
och företagsbesök med kort.
Enkelt och bekvämt!

Åk inte
hem tomhänt!
Plantjord
med grönkompost
Sysavs plantjord med grönkompost innehåller
återvunnet trädgårdsavfall från sydskånska
parker och trädgårdar. Plantjorden är av hög
kvalitet och har ett välbalanserat innehåll som
tilltalar de flesta växter.
Plantjorden säljs i 50-liters säck på Sysavs
återvinningscentraler.

Kompostjord
Vår kvalitetscertifierade
kompostjord säljs i lösvikt på
avfallsanläggningarna Spillepeng i Malmö, Hedeskoga i Ystad, Måsalycke i St Olof och Albäck
i Trelleborg samt på återvinningscentralerna i
Sjöbo och Skurup.

S K Å N E

Kävlinge

Kävlinge
S K Å N E

Välkommen till Sysavs
återvinningscentraler

Lund

Kävlinge
Floravägen 41

Staffanstorp
Kometvägen

Lund
Gunnesbo, Traktorvägen 18
Gastelyckan, Kalkstensvägen

Svedala
Ågatan

Staffanstorp

Malmö

Malmö
Bunkeflo, Gottorpsvägen 52
Sjölunda, Borrgatan
Simrishamn
Fabriksgatan, Västra industriområdet
St Olof, Måsalycke avfallsanläggning
Sjöbo
Omma

Vellinge

Kävlinge

Sjöbo

Staffanstorp

Malmö
Simrishamn
TomelillaSjöbo
Staffanstorp
Svedala
Skurup
Vellinge
Malmö
Ystad

Svedala

Skurup

Tomelilla

Vellinge
Trelleborg

Svedala

Vellinge
Lilla Hammar,
Halörsvägen Höllviken

Skurup

Simrishamn
Ystad

Trelleborg

Ystad
Trelleborg

Ystad
Hedeskoga avfallsanläggning

Skurup
Elleholmsvägen

Lund

Sjöbo
Lund

Tomelilla
Östra Utfartsvägen
Trelleborg
Sjöviksvägen

S K Å N E

Återvinningscentral

Avfallsanläggning

Våra centraler är bemannade med kunnig personal som gärna svarar på dina frågor.

ÖPPETTIDE R (med reservation för avvikande öppettider vid särskilda helger)
Kävlinge
Sjöbo
Ystad
Simrishamn
Lund
Skurup
(Hedeskoga)
(Måsalycke,
Malmö
Simrishamn 		
St Olof)
Staffanstorp
(Fabriksgatan)			
Svedala
Tomelilla		
(Lunchstängt
Trelleborg			
12–12.45)
Vellinge				

Återvinningscentral för
företag
(Spillepengs
avfallsanläggning)
Avgiftsbelagd

Måndag

13–19

13–19

7–19

7.30–16

7–16

Tisdag

13–19

13–19

7–16

7.30–16

7–16

Onsdag

13–19

13–19

7–16

7.30–16

7–16

Torsdag

13–19

13–19

7–16

7.30–16

7–16

Fredag

13–19

13–19

7–16

7.30–16

7–16

Lördag

9–15

9–15

9–15

9–13

Stängt

Söndag

9–15

Stängt

Stängt

Stängt

Stängt

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

Sysav kundtjänst 040-635 18 20.

www.sysav.se

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, tar emot och behandlar avfall från
hushåll, företag och verksamheter i södra Skåne. Genom mångsidighet
och bredd kombineras olika metoder och varje avfall tas omhand efter
sina egna förutsättningar. Mer än 95 procent av avfallet återvinns som
olika former av material eller energi. Sysavs mål är att avfall så långt det
är möjligt ska komma till nytta. Naturens kretslopp och en miljöriktig
avfallshantering är grundförutsättningar för verksamheten. Sysav är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001.

Besöksadress: Spillepengsgatan 13
Postadress: Box 50344, 202 13 Malmö
Huvudkontor: tel 040-635 18 00, fax 040-635 18 10
Kundtjänst: tel 040-635 18 20, e-post: kundtjanst@sysav.se
www.sysav.se

ID kommunikation och Sysav Tryck: Printus, Malmö
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