
Sorteringsguide 
Hylte Kommun

Energi och växtkraft i soppåsen
Genom att samla in matavfallet och göra biogas av  
det förser vi fordon med ett miljövänligt bränsle.  
Samtidigt kan vi återföra matavfallets närings- 
ämnen till jordbruket.

Matavfallspåsen
Använd den hållare och de papperspåsar du fått.  
De är anpassade för att ge god ventilation. Vik ut 
papperspåsen, platta till den i botten, vik ner  
kanterna och placera den i påshållaren.

Gör så här:

1. Låt matavfallet rinna av i slasken innan  
 du lägger det i papperspåsen.

2. Fyll påsen till max 3/4, så att du kan rulla  
 ihop den ordentligt.

3. Lägg papperspåsen på den lilla hyllan i  
 det bruna kärlet. Låt påsen med matavfall  
 torka på hyllan innan du lägger ner den  
 i kärlet. Det gör att påsen inte fryser fast  
 i kärlet på vintern och ger en bättre  
 hygien på sommaren.

 
Att tänka på!
Det är bra att byta påsen minst var tredje dag  
eller oftare för att undvika lukt och att påsen  
går sönder. Påshållaren rengör du med vatten  
och diskmedel eller i diskmaskinen. Använd den  
utrustning du fått från Hylte kommun. Hållaren  
och papperspåsarna är anpassade för att ge god  
ventilation och syresättning för att undvika lukt  
och flugor. Papperspåsarna är gjorda för att  
förvara matavfall. Använd inte andra påsar.

Matavfall blir  
till biogas

Vad räknas som matavfall?
Frukt och grönsaksskal, kaffesump, 

tepåsar, kycklingben, köttben, 
fisk och skaldjursrens, äggskal och 

brödrester, hushållspapper och 
pappersservetter

OBS! Lägg inte jord, kvistar eller  
grenar i papperspåsen.



Så här sorterar du hemma 
I det gröna kärlet
Här läggs dina brännbara hushållssopor, som inte är  
förpackningar. De förbränns och blir till värme och el.

4 toalettartiklar

4 städartiklar

4 kladdiga förpackningar

4 trasiga kläder och skor

4 kuvert, kassett och  
 videoband

4 kattsand och spån från  
 smådjursburar i sluten påse

4 fimpar och snus

4 plast som inte är  
 förpackning

I det bruna kärlet
Här läggs dina matrester. De blir till biogas, fordonsbränsle 
och näringsämnen som återförs till jordbruket.

4 frukt och grönsaksskal

4 kaffesump

4 tepåsar

4 kycklingben

4 köttben

4 fisk och skaldjursrens

4 äggskal och brödrester

4 hushållspapper  
 och pappersservetter

Farligt avfall
Lämna ditt farliga avfall till återvinningscentralen.  
Då ser du till att det tas omhand på ett miljöriktigt sätt.  
Exempel på farligt avfall: 

4 kvicksilvertermometrar

4 färgrester

4 lösningsmedelsrester

4 spillolja

4 smink

4 lågenergilampor/lysrör

Batterier
Alla batterier ska lämnas in! Rätt plats för batterier är  
batteriholkar, återvinningscentralen eller försäljningsstället.

Elavfall
Elavfall är saker som har sladd eller batteri, exempelvis:

4 spisar

4 kyl och frys

4 datorer

4 tv-apparater

4 mobiltelefoner

4 miniräknare

4 glödlampor, lysrör

4 halogenlampor

Grovsopor
Sorteras i olika containrar på återvinningscentralen.

”I det gröna  
kärlet ska du lägga så  

lite som möjligt, endast  
det som blivit kvar när  

du sorterat!”

Bemannad återvinningscentral

Plast
4  saftdunkar

4  schampoflaskor

4  kesoburkar

4  sylthinkar

4  plastpåsar

4  kassar

4  kaffepaket

4  plastfilm

4  refillpaket

4  cellplast

Papper
4  toarullar

4  pastapaket

4  mjölkförpackningar

4  sockerpåsar

4  skokartonger

4  äggkartonger

Tidningar
4 tidningar

4 tidskrifter

4 kataloger

4 reklam

Metall
4  kattmatsburkar

4  kapsyler och lock

4  plåtburkar

4  aluminiumfolie

4  kaviartuber

4  utbrända värmeljus

Glas
Det är viktigt att skilja på färgade och 
ofärgade glasförpackningar eftersom 
de inte kan återvinnas om de blandas. 
Lägg inte porslin, keramik eller glöd-
lampor i glasinsamlingen.

Återvinningsstationen
Nedan är enbart några exempel på vad som ingår i varje kategori.
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