
SÅ HÄR SORTERAR 
DU DINA SOPOR

Det ska vara 
lätt att göra 

rätt!

Sorteringsguide 
för hushåll i  Tranemo kommun



Dina sopor kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen. 

Genom att sortera soporna så att de tas om hand på rätt sätt bidrar vi till  
mindre resursförbrukning och en bättre miljö.

Nästan allt material kan återvinnas och bli nya produkter. Vi sparar både  
energi och naturresurser genom att använda materialen flera gånger.  

Vissa produkter innehåller farliga ämnen. Genom att ta hand om dem på ett 
bra och säkert sätt skyddar vi både människor, djur och natur.

www.sopor.nu 
digital guide med fakta om sopor och lär dig sorterar rätt!

VARFÖR SKA JAG SORTERA 
MINA SOPOR?



Stål och aluminium kan återvinnas 
hur många gånger som helst och 
sparar 95% av energin som skulle 

gått åt ifall ny råvara används.

75% av innehållet i ett 
batteri går att återvinna!

En biogasdriven bil kan köra  
2,5 km på en påse matavfall

Vi slänger nästan 500 kg sopor/år 
och person, (hälften av det går till 
förbränning – kan du lämna mer 

till återvinning och återbruk?) 

”Det är ett lagbrott att inte  
sortera sina sopor”

Miljöbalken, Avfallsförordningen och  
Tranemo kommuns avfallsföreskrifter



I Tranemo kommun tillämpar vi 2-kärlssystem för insamling av hushållssopor. 
I det gröna kärlet slänger du utsorterat brännbart restavfall och i det bruna 
kärlet slänger du matavfall.

SORTERING AV  MAT- OCH 
RESTAVFALL

RESTAVFALL – grönt kärl
Restavfall är det som blir över när du sorterat ut ”allt 
annat avfall”, så som: förpackningar, tidningar, elektronik, 
farligt avfall och matavfall.
Exempel på restavfall:
• Kuvert, postit-lappar och tapeter
• Snus, tobak och tuggummi
• Stearinljus, hushållspapper och servetter 
• Diskborstar, tandborstar, disktrasor, dammsugarpåsar
• Blöjor och bindor
• Kattsand och hundbajspåsar
• Trasiga kläder och skor 

Allt brännbart restavfall som får plats i ditt gröna kärl  
ska läggas där, till ÅVC ska du bara lämna brännbart  
som inte får plats i sopkärlet.

Standard är 4 veckors- 
tömning du kan också  
välja 2 eller 8 veckor

Exempel på matavfall:
• Råa och tillagade matrester
• Frukt och grönsaksrester
• Kaffesump och teblad, även filtret/påsen
• Ben och rester från kött, fisk och skaldjur
• Äggskal
 

Matavfallskärlen 
töms var 14:e dag

MATAVFALL – brunt kärl
Matavfall är det som blir över och inte kan sparas då du tillagat eller ätit mat

Behöver du nya påsar,  
kläm fast en påse i locket så lämnas 

en ny bunt när kärlet töms

Matavfallet ska läggas i papperspå-
sar. Placera påsen i påshållaren, då 
cirkulerar luften runt påsen och den 
hålls torr. Vik ihop öppningen på 
påsen flera varv innan den placeras 
på ”hyllan” i det bruna kärlet. 

Matavfallet rötas till biogas och bio-
gödsel. För att undvika att plastpar-
tiklar kommer ut på åkrarna är det 
viktigt att ingen plast förekommer 
bland matresterna.



På en återvinningsstation slänger du förpackningar och tidningar. 
Det är Förpacknings och tidningsinsamlingen, FTI, som ansvarar för 
insamlandet och ser till att det återvinns till nya förpackningar. Det finns 
11 återvinningsstationer utplacerade i kommunens tätorter.  

PLASTFÖRPACKNINGAR
Flaskor, burkar, plastpåsar, 
köttråg, refillpaket, plasttu-
ber, chipspåsar och frigolit. 
Lägg plasten löst i containern, det 
underlättar för återvinningen.

PAPPERS- 
FÖRPACKNINGAR
Pasta-, mjölk- och juicepaket, 
papperspåsar, skokartonger, 
toarullar och wellpapplådor.Platta till 
och vik ihop. Lägg mindre förpack-
ningar i större för att spara utrymme.

METALL- 
FÖRPACKNINGAR
Konservburkar, tomma 
sprayburkar, tuber, kapsyler, 
lock, aluminiumfolie och tomma 
färgburkar.

GLASFÖRPACKNINGAR
Tomma burkar och förpack-
ningar av glas, sorteras i 
färgat respektive ofärgat 
glas. Ta av eventuellt lock 
och korkar och lägg dem i behållare 
för rätt materialslag.

TIDNINGAR
Dags- och veckotidning-
ar, tidskrifter, kataloger, 
reklamblad, broschyrer, 
pocketböcker och skriv/ritpapper. Ta 
bort ev plastomslag från tidningar. 

På www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation kan du hitta din närmaste återvinnings-
station och se när den töms och städas. 

Har du frågor går det bra att kontakta FTI
E-post, kontakt@ftiab.se eller telefon, 0200-88 03 11

SORTERING TILL 
ÅTERVINNINGSSTATION 



På vår bemannade ÅVC Returen som ligger i utkanten av Tranemo samhälle är 
du välkommen att lämna olika sorteras avfall som uppkommit i hushållet.

Här sorteras avfallet utifrån materialslag (fraktion) och på www.tranemo.se 
kan du läsa mer om vilka fraktioner som finns och i vilken ordning de står. 
Fråga gärna vår personal om hjälp med hur du ska sortera. 

ÅTERBRUKA   

På ÅVC Returen har vi även en avdelning för återbruk 
och återanvändning. Här kan du lämna in saker som 
inte är trasiga, men som du själv inte behöver längre. 
Till exempel möbler, cyklar, leksaker, kläder, skor, 
gardiner och tyger med mera.

Det går även bra att ”fynda” bland inlämnade saker!

INSAMLINGSBIL OCH MILJÖBIL
För dig som inte kan ta dig till ÅVC för att lämna avfall så kommer insamlings-
bilen och miljöbilen 2 gånger om året och hämtar upp ditt avfall.

Insamlingsbilen hämtar upp skrymmande grovavfall, vitvaror, elektronik och 
ljuskällor i anslutning till din bostad. Hämtning behöver förbeställas. 

Miljöbilen kör en insamlingsrunda och stannar på en uppsamlingsplats i varje 
samhälle. Här kan du lämna farligt avfall, tex spillolja, lösningsmedel, färg, 
spray, nagellack, trasiga febertermometrar, batterier mm

TURLISTA  
På www.tranemo.se finns information om när turerna går och vem du ska kontakta för 
att beställa hämtning. Här kan du också se tid och plats när miljöbilen kommer till din 
ort.

ÅTERVINNINGSCENTRALEN 
RETUREN



VÅRA VANLIGASTE  
FRAKTIONER PÅ          RETUREN

LÄKEMEDEL  
Gamla och överblivna läkemedel ska alltid lämnas på ett apotek, de kan  
innehålla farliga ämnen som måste tas om hand på speciella sätt. 

Färg, lösningsmedel, lim, nagel-
lack, sprayburkar med innehåll 
kvar, oljor, bekämpningsmedel 
och termometrar ska lämnas 
in vid disken för farligt avfall. 
Tryckimpregnerat virke klassas 
som farligt avfall och slängs i 
särskild container.

Trasiga möbler, mattor och lek-
saker, stora emballage och annat 
skrymmande avfall som inte får 
plats i ditt gröna kärl.  

Grovavfall sorteras i 2 olika  
containrar: 
• brännbart under 1 meter 
• grovt brännbart

Produkter med sladd eller 
batteri ska alltid lämnas 
in för återvinning. 99% av 
elavfallet kan återvinnas!

Alla typer av ljuskällor och 
batterier.Batterier kan även 
lämnas i batteriholkar vid 
Återvinningsstationer och i 
vissa affärer.

Exempelvis fälgar, cyklar, 
grill, skruv, spik, metall-
beslag, stekpannor och 
värmeljuskoppar 

Grenar, ris, kvistar, löv och 
gräsklipp

Kakel/klinkers, porslin, 
keramik, toastolar, handfat, 
sten, grus och tegel



4. Energiutvinna
Det som inte kan återvinnas ska 
förbrännas i ett kraftvärmeverk 
så att energi kan omvandlas 
till el och värme. Det är främst 
brännbart restavfall som ham-
nar här.

SAMHÄLLSSEKTIONEN 
Postadress: Tranemo Kommun, 514 80 Tranemo    
Besök: Storgatan 26, Tranemo
Växel: 0325-57 60 00

Du kan göra  
skillnad för vilket  

avtryck ditt avfall gör.
Tillsammans gör vi  

stor skillnad!

ALLT VI KÖPER OCH KONSUMERAR 
BLIR FÖRR ELLER SENARE SOPOR
Avfallstrappan är en modell över hur vi ska tänka för att minska avfallet och bidra 
till cirkulär och hållbar ekonomi och miljö. Sträva efter avfallsminimera och att det 
avfall som ändå uppstår kan lämnas så högt upp i avfallstrappan som möjligt.

1. Minimera
Tänk till en extra gång innan du köper 
något: behöver jag verkligen det här? 
Kan jag låna eller köpa begagnat?

2. Återanvända
Kläder, skor, möbler, leksa-
ker mm – det finns ett stort 
utbud av second hand både 
digitalt och fysiska butiker. 
Tänk även i dessa banor då 
du ska göra dig av med något 
du inte behöver längre – 
lämna för återbruk istället för 
att slänga!

3. Återvinna
Sortera förpackningar, 
panta burkar och samla 
in matavfall. Genom att 
återvinna material till 
nya produkter sparar 
vi jordens resurser och 
den energi som nypro-
duktion kostar.

5. Deponera
Avfall som inte kan 
tas om hand på nå-
got annat sätt måste 
deponeras på en 
soptipp. Det är det 
sämsta alternativet 
för vårt avfall.


