
KÄLLSORTERING I RESTAURANGER OCH STORKÖK

Du som jobbar på restaurang eller storkök bör sortera avfallet så här:
KOMPOSTERBART

AVFALL

Allt organiskt material, till
exempel

• Matrester
• Ägg- och räkskal
• Krukväxter och

blommor
• Servetter
• Potatis- och fruktskal
• Te- och kaffesump 
• Fiskrens
• Kött- och fiskben

PLAST

Hårda plastförpackningar
• Ketchup-, saft- och

diskmedelsflaskor
• Smör- och yoghurtburkar
• Glasslådor, plastburkar
• Handkrämstuber
• Burklock

Mjuka plastförpackningar 
• Mjuka plastförpackningar och

emballage i plast
OBS! Smutsig mjukplast, till
exempel köttförpackningar, läggs
bland det brännbara avfallet.

WELLPAPP & KARTONG

• Kartonger för fryst mat eller torra
matvaror som pasta, ris och mjöl

• Ägg- och mindre wellkartonger,
tvättmedelspaket

• Papperskassar och andra tjocka
påsar, till exempel för socker och
potatis

________________________________
PAPPERSFÖRPACKNINGAR

• Pappersförpackningar
med vax eller folie 

• Mjölkkartonger
• Juiceförpackningar 

KONTORSPAPPER

• Tidningar och
tidskrifter

• Kataloger och
reklamblad

• Skrivpapper

Obs! Kuvert med fönster
eller självhäftande
klister, självkopierande
papper, post-it-lappar
eller vaxat papper
räknas till brännbart
avfall.

BRÄNNBART
RESTAVFALL

Till brännbart avfall räknas:

• Mjuka plaster och hårda
plaster som inte är
förpackningar

• Papper som inte kan
återvinnas

• Blöjor
• Träföremål
• Mindre textilier och

annat brännbart

METALL

Metallförpackningar återvinns till
nya metallprodukter. Dessa är till
exempel
• Konserv- och kakburkar
• Metallock från glasburk
• Metalltub utan plastlock
• Folielådor

Obs! Metallburkar som innehållit
kemikalier skall lämnas till
VAFAB och får inte blandas med
den vanliga metallsorteringen.

GLAS

Det är viktigt att färgat glas inte
blandas med ofärgat eftersom
sorterna ”förorenar” varandra.

Obs! Porslin, sten och
glaskeramik räknas inte hit.

GROVSOPOR

Grovsopor är avfall som inte
kan slängas som vanligt i
kärlet. Detta kan lämnas på
VAFAB (kontakta VAFAB):

• Köksredskap
• Möbler
• Trädgårdsavfall och trärester
• Mattor och andra textilier
• Betong, sten, porslin och

asfalt
• Vitvaror (kontakta alltid

VAFAB)

FARLIGT AVFALL Farligt avfall, till exempel batterier, lysrör,
sprayflaskor, gamla rengöringsmedel,
gastuber, färg, spillolja, limrester, lut,
lösningsmedel, kemikalier och gamla
kylar och frysar måste sorteras ut ur
avfallet och lämnas till VAFAB!
(kontakta VAFAB)

Småbatterier lämnas i en röd
holk vid återvinningsstation 

El-avfall är alla apparater som
drivs av ström eller batteri. De
ska lämnas till VAFAB!
(kontakta VAFAB).

Kontakta gärna Börje Erbrink på VAFAB för mer information tel: 021-39 35 18 /070-465 35 18 fax: 021-33 21 89 Han kan
hjälpa er att göra er källsortering bättre och enklare.

Flaskor och
burkar av grönt,
brunt eller blått
glas ska läggas i
igloon för färgat
glas.



Kan er källsortering bli 
bättre och enklare?

Restauranger & Storkök

Vill ni ha förslag på lösningar som kan göra er källsortering bättre och enklare?
Kontakta gärna Börje Erbrink (tel 021-39 35 18, fax 021-33 21 89) som är
er personliga kontakt på Vafab.

Exempel på flyttbara kärl av olika slag och kartongställningar

Tips för ert källsorteringsarbete!

Hantering för matavfall på större 
restaranger/storkök

Avfallskvarn med vacuumtank. 
Avfallet mals i en kvarn och 
sugs in i en tank utanför res-
taurangen. Ni behöver inte ha 
kärl för matavfallet och inget 
kylrum krävs.

Exempel på manuell 
burkpress som kan 
pressa ihop metallburkar 
upp till 12 l.

Exempel på en praktisk 
och ekonomisk hatering 
av hårda plastförpack-
ningar. 

Denna maskin kan riva 
sönder plastbehållare på 
upp till 25 liter

Hantering för matavfall 
på restaranger som inte 
har kylrum.

Kylt betongskåp för kärl 
med matavfall. Skåpet 
ska stå utomhus och ha 
tät dörr, isolerat tak och
cylinderlås
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1. Har soprummet tillräckligt med utrymme för de olika fraktionerna?

Ja Nejqq

4. Är hanteringen av avfall så enkel som  möjligt?

2. Är soprummet rent och utan obehaglig lukt?

3. Har ni ordnat uppställningsplatser för att skapa ett bra hanteringsflöde?

Ja Nejqq

Ja Nejqq

Ja Nejqq

• Ha tätare hämtningsintervall

• Ställa vissa kärl utomhus (se tipsblad)

• Komprimera vissa fraktioner, t ex kartong
 och konservburkar (se tipsblad)

• Byta små kärl till högre för lättare
 fraktioner, t ex hårdplast

• Flyttbara kärl i köket för:

 -  Komposterbart

 -  Brännbart

 -  Förpackningar

• Tvätta kärlen oftare

• Leja bort kärltvätten (kontakta Vafab) 

• Ordna bättre ventilation i rummet

• Städa soprummet oftare

I det här materialet får ni hjälp och råd om hur ni kan göra er källsortering bättre och enklare. Svara på 
frågorna med kryss i rutorna. Om du svarar Nej på någon fråga, fundera över vad ni kan göra för att 
underlätta ert dagliga källsorteringsarbete. Ta hjälp av tipsen som ges.

KÄLLSORTERING I RESTAURANGER/STORKÖK

• Kan gästerna sortera avfallet direkt vid
 diskinlämningen, t ex i en flyttbar station?

• Kan personalen sortera avfallet direkt vid
 varje arbetsplats?

5. Är det lätt att flytta (dra/skjuta) kärlen?

Ja Nejqq • Ordna bättre underlag, t ex ta bort
 trösklar, ställa upp dörrar

• Byta till mindre kärl för tyngre
 avfallsfraktioner, t ex matavfall
 (se tipsblad) 

6. Är märkningen av kärlens olika fraktioner tillräckligt tydlig?

Ja Nejqq • Sätta tydliga märken med olika
 färger på kärlen (kontakta Vafab)

7. Vet ni alla hur ni sorterar allt ert avfall?

Ja Nejqq • Kontakta Vafab för mer information

8. Har ni underlättat hämtningen av ert avfall?

Ja Nejqq • Ta bort trösklar och föremål som
 hindrar i transportvägarna

• Undvika kärl som blir för

 tunga att dra/skjuta 

• Undvika tunga säckar som
 måste lyftas

I restaurangen ansvarar: .................................................................................................för källsorteringen.




