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Hur stort är ditt avtryck?
Den 28 juli 2022 inträffade ”Overshoot day”. Då hade vi på sju månader för-

brukat årsproduktionen av ekologiska resurser för 2022. Resten av året levde 

vi över jordens tillgångar. Sverige ligger på tjugonde plats när det gäller det 

ekologiska fotavtrycket i världen. Skulle alla leva som vi gör i Sverige hade vi 

behövt ca 4 jordklot, skrämmande eller hur? 

Vi har ett viktigt arbete framför oss. Tillsammans måste vi tänka annorlunda 

och ändra vårt beteende och vår livsstil. Vi måste minska vår konsumtion, mini-

mera mängden avfall och se till att det som blir över kommer in i systemet igen 

vid återanvändning och återvinning. 

Vi har ett gemensamt ansvar gentemot miljön. Återvinning är ett stort steg i 

människans miljötänkande mot ett mer hållbart samhälle. Genom att källsorte-

ra och återvinna kan användbara råvaror och energi utvinnas ur vårt avfall och 

på så sätt sparar vi på jordens resurser. 

Hässleholm Miljös målsättning är att det ska vara möjligt, roligt och framför- 

allt enkelt att källsortera. Vi hoppas att denna guide kan hjälpa dig med din 

källsortering och att du vill vara med och bidra till ett mer hållbart samhälle. 

Tillsammans räddar vi världen lite varje dag!



1985 114%*

1961 74%*

2012 156%*

*Utnyttjad procent av jordens ekologiska resurser



Varför källsorterar vi?
Hässleholm Miljö vill driva utvecklingen för ett hållbart samhälle. Vi vill att Hässle-

holm ska ta sitt ansvar för en långsiktig samhällsutveckling, där invånarna tillsam-

mans gör sitt bästa för att minska vårt ekologiska fotavtryck.

Vår nuvarande livsstil leder inte till någon hållbar framtid. Vi måste alla bidra.  

Att källsortera är ett enkelt val, som kräver en liten insats och leder till en  

stor skillnad.  

Varför källsortera?

Varje gång du sorterar en gammal förpackning, en kapsyl eller en läst tidning rätt 

återvinns den. Vid återvinning händer något fantastiskt. Gamla kapsyler omvandlas 

till muttrar och bultar, tvättmedelspaketet blir en skolåda och tidningen du har läst 

klart blir en ny tidning. När vi återvinner behöver vi inte använda nya naturresurser 

och därför sparar vi vår miljö. Vi sparar även energi. Tack vare dig så vinner miljön 

och det gör också dig till en vinnare – varje gång du återvinner. 

• Vid källsortering återvinns material för att göra nya varor istället för att till   

 exempel fälla fler träd. 

• Att bearbeta ett återvunnet material kräver inte lika mycket energi som att   

 bearbeta en ny råvara. Använder vi återvunnet aluminium sparar vi 95 procent  

 energi jämfört med om vi hade använt nytt material. 

• Om vi inte källsorterar och återvinner samlas avfallet på hög, både farligt och   

 ofarligt avfall, i en så kallad deponi. Detta kan efterhand läcka ut i naturen och  

 förstöra vår miljö. Att deponera är dessutom dyrare än att återvinna avfallet.   

”När vi återvinner behöver vi 
inte använda nya naturresurser 
och därför sparar vi vår miljö.”



Visste du att Visste du att

om en förpackning består 
av flera material som inte 
går att separera sorteras 

den efter det material som 
den består mest av?  

Korkar, lock och andra 
delar som är lätta att ta av 

sorteras för sig. 

det mesta idag kan åter-
vinnas? Väldigt lite sorteras 
som brännbart. Plastpåsar, 
plastfolie och andra för-

packningar i plast sorteras 
som plastförpackningar 

och mjölpåse, pappåse och 
presentpapper sorteras som 

pappersförpackningar.



Plastförpackningar

Exempel på avfall:
Ketchupflaska

Chipspåse
Tandkrämstub

Plastpåse
Förpackning av frigolit

Schampoflaska

Vad händer med avfallet:
Plastförpackningar blir ny plast. 

Att tänka på: 
Du behöver inte skölja ur 
plastförpackningar. Du 
kan slänga både hårda 

och mjuka plastförpack-
ningar tillsammans. 

Pappersförpackningar

Exempel på avfall:
Mjölkpaket
Flingpaket

Tvättmedelspaket
Pizzakartong

Omslagspapper
Papperspåse

Vad händer med avfallet:
Pappersförpackningar blir  

nytt papper. 

Att tänka på: 
Vik ihop förpackningarna, 
då får du plats med mer. 

Tidningar

Exempel på avfall:
Tidning
Katalog

Ritpapper
Reklamblad

Kvitto

Vad händer med avfallet:
Tidningar blir nytt papper. 

Att tänka på: 
Kuvert och post-it-lappar 
slänger du i brännbart.

Mindre elavfall

Exempel på avfall:
Mobiltelefon

Hårfön
Elsladd
Elvisp

Hörlurar
Rakapparat

Vad händer med avfallet:
Elavfallet blir nya produkter eller energi.  

Att tänka på: 

Att tänka på: 

Elavfall innehåller en del 
farliga ämnen. Därför är 

det extra viktigt att lämna 
dem till återvinning. 

Batterier kan innehålla 
farliga ämnen. Det är 

därför extra viktigt att de 
lämnas in till återvinning.

Ljuskällor 

Exempel på avfall:
Glödlampa

Lågenergilampa
Halogenlampa

Vad händer med avfallet:
Materialet i ljuskällor återan-

vänds eller återvinns.   

Att tänka på: 
97 % av innehållet i en 

glödlampa kan återvinnas. 

Batterier
Vad händer med avfallet:
Materialet i batterier går till  

återanvändning och återvinning.  

&
Såhär sorterar du

PS! Besök vår 

hemsida för utförligare 

sorteringsinformation

hassleholmmiljo.se



Färgat glas

Exempel på avfall:
Flaskor och burkar av  

färgat glas.

Vad händer med avfallet:
Glaset blir nya glasförpackningar.

Att tänka på: 
Flaskorna och burkarna 
ska vara tomma. Korkar 

ska ligga i brännbart, 
kapsyler och metallock 

ska läggas i metall. 

Ofärgat glas

Exempel på avfall:
Flaskor och burkar av 

ofärgat glas. 

Vad händer med avfallet:
Glaset blir nya glasförpackningar. 

Att tänka på: Att tänka på: 
Flaskorna och burkarna 
ska vara tomma. Korkar 

ska ligga i brännbart, 
kapsyler och metallock 

ska läggas i metall. 

De flesta sopor går att återvinna, 
därför är det inte många som 
ska läggas i deponi. Mycket 

av det som tidigare slängdes i 
deponi ska idag slängas i metall. 

Deponi
Exempel på avfall:

Dricksglas
Keramikkruka 

Tallrik 
Trasiga glasföremål   

Metall 

Exempel på avfall:
Konservburk

Lock
Kapsyl

Metalltub
Aluminiumfolie

Gryta och stekjärn 

Vad händer med avfallet:
Metall blir ny metall. 

Att tänka på: 
Om du inte vet om 

avfallet är gjort av metall 
eller plast kan du testa 

att knyckla ihop det till en 
boll. Om avfallet stannar 
som en boll är det metall, 
öppnar sig avfallet igen är 
det en plastförpackning. 

Matavfall

Exempel på avfall:
Skal från grönsaker 

och frukt
Kött- fisk- och skaldjursrens

Te- och kaffesump
Vissna blommor
Övriga matrester

Vad händer med avfallet:
Matavfallet blir biogas som 

används som drivmedel till bilar 
och Hässleholms stadsbussar. 

Att tänka på: 
Matavfallet måste slängas 

i en matavfallspåse av 
papper. Biogasanläggning-
en kan inte hantera plast.

Brännbart

Exempel på avfall:
Blöja
Binda

Tampong
Dammsugarpåse

Kattsand
Hundbajspåse
Bomullstops

Disktrasa
Tandborste
Diskborste

Sot och aska

Vad händer med avfallet:
Blir till fjärrvärme i Hässleholms kommun. 

Att tänka på: 
Plastpåsen ska vara knuten.  

Det är inte mycket som 
ska slängas i brännbart. 
Det mesta ska slängas i 

förpackningar.

&



Hantera övrigt avfall
Deponi

Villa

Deponi hämtas i en miljöbox tillsammans med farligt avfall och matfett/matolja. 

Deponi och farligt avfall kan läggas tillsammans i boxen men måste vara tydligt 

separerat.

Lägenhetshus

Deponi läggs i ett kärl eller i en hink för deponi som finns i miljörummet. 

Batterier, ljuskällor och mindre elavfall  

Villa

Batterier, ljuskällor och mindre elavfall läggs i påhängsboxarna som hängs på kärlet 

vid tömning. 

Lägenhetshus

Batterier, ljuskällor och mindre elavfall läggs i en särskild behållare i miljörummet.  

Grovavfall 

Avfall från hushållet som inte får plats i sopkärlen. 

Exempel på grovavfall: TV, radio, lysrör, datorer, hushållsmaskiner, badkar, grill, 

madrass, cykel, kyl, frys, soffa och stor matta. Fast inredning så som dörrar eller 

köksinredning är inte grovavfall, inte heller bildelar.   

Villa 

Beställs hämtning. Mängden är maximerad till 10 kollin/hämtningstillfälle. Fyra 

hämtningar per år ingår i taxan, vid fler än fyra stycken tillkommer en kostnad. 

Grovavfall får inte packas i säckar. 

Lägenhetshus

Ta kontakt med din fastighetsskötare.

Farligt avfall 

Exempel på farligt avfall: Olja, färg, lösningsmedel, bensin, aceton, ammoniak, 

nagellack, parfym, sprayförpackning med innehåll.  

Villa 

Farligt avfall hämtas i en miljöbox. Farligt avfall kan läggas tillsammans med deponi 

och matfett/matolja i boxen men måste vara tydligt separerat. 

Lägenhetshus

Farligt avfall lämnas på återvinningscentralen. Tänk på att dina flaskor och burkar 

ska vara märkta med vad de innehåller. Detta för att minska riskerna för personal 

och miljö, det förenklar även sorteringen. 



Trädgårdsavfall 

Exempel på trädgårdsavfall: Gräsklipp, löv, kvistar och blommor. 

Villa

Bor du i villa kan du abonnera på ett trädgårdskärl. Kärlet töms var 14:e dag 

under perioden 15 mars till 15 november. Har du inget trädgårdskärl lämnas 

avfallet på en återvinningscentral. 

Matfett/Matolja

Villa

Matfett/matolja hämtas i miljöbox tillsammans med farligt avfall och deponi. 

Matfett/matolja och farligt avfall kan läggas tillsammans i boxen men ska vara 

tydligt separerat. Matfett och matolja kan även lämnas på någon av  

kommunens återvinningscentraler. Har du endast små mängder är det lättare 

att torka ur stekpannan med hushållspapper och slänga i matavfall. Om du till 

exempel friterar hemma och får stora mängder fett ska du hälla det avsvalnade 

fettet i en pet-flaska och ta med till en återvinningscentral eller beställ  

hämtning i miljöboxen. 

Lägenhetshus

Ta kontakt med din fastighetsskötare. 

Textil

Villa

Textil hämtas i en transparent säck som är fylld till hälften (vid 125 liters säckar) 

då det kan väga mycket. Vi hämtar 1-5 säckar som ska vara väl förslutna för att 

skydda från fukt och väta. 

Lägenhetshus

Textil kan lämnas på återvinningscentralen. Det finns även andra textilinsamlingar, 

loppis eller second hand runt om i kommunen.

Vad gäller om du vill beställa hämtning?

Om du vill beställa hämtning av deponi, matfett/matolja, farligt avfall, textil 

eller grovavfall till oss ska du beställa hämtning senast en vecka före angiven 

hämtningsdag. Avfallet hämtas enligt fastställda dagar som du kan ta del av i  

tömningskalendern. 

För att hålla nere antalet körningar önskar vi att ni beställer hämtning först när 

boxen är full. Avfallet hämtas gratis.



Tycker du att det är svårt att komma ihåg när det är dags för tömning av dina kärl? 

Du vet väl om att du kan få en påminnelse i din mobiltelefon dagen innan tömning. 

Du anmäler dig till vår kostnadsfria SMS-tjänst genom att fylla i ett formulär på vår 

hemsida, eller genom att kontakta kundtjänst. 

Batterier

Fyrfack

SMS-tjänst

Fyrfack är namnet på det insamlingssystem som gäller för villahushåll i Hässleholms 

kommun. Två kärl med fyra fraktioner i respektive kärl och med varsin påhängsbox 

gör det möjligt att samla in elva fraktioner. 

Kärl 1 Kärl 2



Du inte behöver diska ur dina förpackningar innan du slänger dem, det räcker 

att du sköljer bort det värsta.  De rester som finns kvar separeras från förpack-

ningen i återvinningsprocessen. 

Ett trasigt dricksglas ska sorteras i deponi och inte i ofärgat eller färgat glas. 

I dessa fraktioner ska endast burkar och flaskor som har haft ett innehåll när 

de köptes slängas. Dricksglas har en annan glaskvalité än glasförpackningar. 

Blandas glaskvaliteterna försämras återvinningsmöjligheten. 

I fraktionen som heter metall kan du nu även slänga andra metallföremål än 

förpackningar, till exempel skruv, spik eller ett litet stekjärn. 

Om du är osäker på hur ett avfall ska sorteras kan du antingen läsa på förpack-

ningen där det brukar finnas en sorteringshänvisning eller kan du känna vad 

avfallet består mest av för material. Till exempel en smörförpackning kan bestå 

av både papper och plast, går dessa inte att separera släng då smörförpack-

ningen i den fraktion som avfallet består mest av.

Det finns ett knep för att lista ut om en förpackning ska slängas i metall eller 

plastförpackningar. Om du till exempelvis har en chipspåse med metalliknande 

insida kan du testa att knyckla ihop påsen till en boll. Om påsen stannar som 

en boll då ska den slängas i metall. Vecklar påsen ut sig igen då består chipspå-

sen mest av plast och ska slängas i plastförpackningar. 

Små godispapper kan ibland vara svåra att sortera rätt. Om du testar riva 

godispappret på mitten och du lyckas riva sönder det samtidigt som det låter 

då är det en pappersförpackning. Kan du knyckla ihop godispappret så att 

det stannar som en liten boll är det metall. Annars ska godispappret slängas i 

plastförpackningar.      

Visste du att



Varje svensk 

slänger nästan

 

sopor om året. 

 
En påse matavfall kan bli 

biogas som räcker till 
2,5 kilometers bilkörning.

 Skulle alla leva som vi gör i Sverige 

skulle vi behöva ca 4 jordklot. 

500 kilo

Om du återvinner din dagstidning 
sparar du energi som räcker till att koka 38 koppar kaffe. 

En konservburk som 

återvinns sparar energi som räcker 

till 7 timmars tv-tittande.

Ett kilo tidningar som återvinns 

sparar energi som räcker till ett 

4,5 månader långt mobilsamtal.

Elva pantade burkar sparar 

energi som motsvarar en 

5 minuters dusch. 



Elva pantade burkar sparar 

energi som motsvarar en 

5 minuters dusch. 
Sverige återvinner mest el-avfall per invånare i världen.

Om alla lämnar in sina kapsyler 

till återvinning räcker stålet till 

2.200 nya personbilar, varje år!

En återvunnen aluminiumburk 

sparar energi som räcker till 

att sitta 24 timmar vid datorn.

På ett år samlade Hässleholmarna in 

767 ton glasförpackningar, det motsvara 

ungefär 384 resor med bil från Hässleholm 

till Venedig T & R.

träd per år, så mycket sparar Hässleholms 
Kommun in genom att återvinna tidningar 

och pappersförpackningar. 

40 000



DEPONERA

MINIMERA

ATERVINNA

aTERANVÄNDA

.

ENERGIutvinnann

Avfallstrappan
Att följa stegen i avfallstrappan är ett enkelt 

sätt för att minska avfallet och ta hand om 

det på bästa sätt. Vi konsumenter påverkar 

var vårt avfall hamnar och hur vår framtid ser 

ut. Vi måste minska mängden avfall och se 

till att det som blir över kommer in i systemet 

igen vid återanvändning och återvinning.

Avfallstrappan styr Hässleholm Miljös verk-

samhet, den kan även styra dig och mig i vårt 

dagliga arbete med att minska vårt avfall och 

sortera det rätt. Att minimera mängden avfall 

är bättre än att återanvända, att återanvända 

är bättre än att återvinna och så vidare.

Avfallstrappan består av 5 stycken steg; 

minimera, återanvända, återvinna, energiut-

vinna och deponera.

”Avfallstrappan styr 
Hässleholm Miljös 

verksamhet, den kan 
även styra dig och mig 

i vårt dagliga arbete med 
att minska vårt avfall och 

sortera det rätt”



Återvinningscentral
I renhållningsabonnemanget ingår möjligheten att lämna sorterat hushållsavfall på våra 

återvinningscentraler i Vankiva, Bjärnum, Hästveda, Sösdala, Tyringe och Vinslöv.  

Sorteringen på våra återvinningscentraler skiljer sig från sorteringen hemma. Vilken typ av 

avfall vi tar emot skiljer sig åt mellan de olika återvinningscentralerna. Samtliga återvinnings-

centraler i Hässleholms kommun är utrustade med passersystem. Besök vår hemsida eller 

kontakta kundtjänst för mer information.  

Personalhuset
Bilbatterier
Småbatterier
Litium- och uppladdningsbara batterier
Ljuskällor
Lysrör
Farligt avfall
Elavfall
Elkablar
Insamling till second hand

Asbest & Eternit - kontakta personal

Yttervarv
Isolering
Tryckimpregnerat trä
Stoppade möbler & Fönster med karm

Trä

Innervarv
Isolering
Gips 
Grovplast
Brännbart
Pappersförpackningar
Plastförpackningar 
Tidningar

Metallförpackningar
Keramik, Tegel & Betong
Färgade glasförpackningar
Ofärgade glasförpackningar
Tryckimpregnerat trä
Wellpapp
Metallskrot
Trä
Textilinsamling

Fraktioner på Vankiva ÅVC
1. Sammansatt brännbart: Stoppade möbler, resårmadrasser, isolering
   (vi separerar materialen innan krossning och förbränning)

2. Gips

3. PVC: PVC-rör, plastgolv, heltäckningsmattor, våtrumstapeter

4. Rent brännbart: Plastföremål, kuvert, smutsigt plast och papper, 
inbundna böcker, dynor

5. Tidningar: Tidningar, reklam, häftade böcker

6. Förpackningar av papper: Mjölkkartonger, tvättmedelspaket, corn-
flakespaket, äggkartong

7. Förpackningar av färgat glas: Flaskor och burkar av färgat glas
Ej dricksglas!

8. Förpackningar av ofärgat glas: Flaskor och burkar av ofärgat glas
Ej dricksglas, spegel- eller fönsterglas!

9. Förpackningar av plast: Ketchupflaskor, frigolittråg, rena plastpåsar

10. Förpackningar av metall: Konservburkar, metalltuber, aluminium-
folie, värmeljus

11. Skrot: Cyklar, plåtar, grytor, stekpannor, badkar, stuprör, diverse skrot

12. Wellpapp

13. Trä: Träavfall, trämöbler, träpallar

14. Trädgårdsavfall

15. Fönster med karm och glas

16. Tryckimpregnerat trä

17. Rena massor: Sten, betong, spegelglas, porslin, kakel, klinkers, tegel-
pannor, lerkrukor,  toalettstolar, handfat, dricksglas, aska, planglas

Du kan även lämna andra fraktioner såsom asbest, farligt avfall (FA), 
elektronik, ljuskällor, batterier, olja, färg, textilier och vitvaror. Vi har även 
en plats där du kan lämna saker som du inte vill ha men tycker är för bra 
för att slänga. Dessa tar HIF gärna emot och säljer på sin loppmarknad.

FFrrååggaa  oossss  
ggäärrnnaa!!

• Gips
• Keramik, Tegel & Betong
• Kompostjord till försäljning
• Ris & Grenar
• Löv, Gräs & Mossa
• Träpallar
• Invasiva arter
• Vitvaror
• Kyl & Frys
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ÖÖVVRREE  PPLLAANN Vår största återvinningscentral 
finns i Vankiva.

Vankiva



Hässleholm Miljö AB (HMAB) är ett affärsdrivet bolag som helt ägs av 

Hässleholms kommun. Vi behandlar och återvinner avfall från hushåll, 

industri och andra verksamheter, producerar och levererar fjärrvärme i 

Hässleholm och Tyringe samt ansvarar för att leverera kranvatten och han-

tera spill- och dagvatten. Vi sköter även kommunens drift av vattenverk, 

reningsverk, pumpstationer och allmänna VA-ledningar.

Kundtjänst: 0451-26 82 00

Öppet: måndag till fredag kl 9-12 och 13-15. 

E-post: hassleholmmiljo@hassleholm.se

Hemsida: www.hassleholmmiljo.se

Kontakt

Hässleholm Miljö AB hassleholmmiljo


