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Var sak har 
sin plats!

INFORMATION TILL HUSHÅLL I MARKS KOMMUN OM AVFALLSSORTERING

Miljömarkören
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40% 
Restavfall 

0,37% 
Farligt avfall

35% 
Förpackningar 
& tidningar 

25% 
Matavfall 

SÅ HÄR BRA KÄLLSORTERAR VI I MARKS KOMMUN
Här i Mark har vi en väl utbyggd källsortering av vårt kärlavfall. I många kommuner i Sverige arbetas 
det just nu med att införa utsortering av matavfall. Vi i Mark kan stolt konstatera att vi redan är duktiga 
på detta och har erfarenhet av att sortera ut matavfall sedan 1994. Nästan hälften av allt matavfall som 
produceras i kommunen sorteras ut och tas om hand. Stort tack till alla duktiga markbor!

Trots detta finns det områden där källsorteringen kan förbättras. Under 2014 undersöktes innehållet 
i markbors restavfallspåse. Det visade sig att det är mycket avfall som kunde återvinnas som istället 
hamnar i restavfallskärlet (brännbart). Hela 35 % av avfallet bestod av återvinningsbara material som 
förpackningar och tidningar och nästan 25 % var matavfall. Med andra ord skulle runt 60 % av avfallet 
som samlas in via kommunens gröna kärl kunna omhändertas på ett mer resurseffektivt sätt än för- 
bränning.

Även farligt avfall och elektronikavfall återfanns i restavfallet. De upptog 0,37 %, vilket kanske inte 
låter så mycket, men det motsvarar nästan ett halvt kilo per år och invånare. Nagellack, glödlampor och 
andra produkter som innehåller miljöfarliga ämnen ska inte kastas i de vanliga soporna utan de ska läm-
nas in till återvinningscentralen, miljöbilen eller till en återförsäljare. Tänk på att batterier kan gömma 
sig i gratulationskort och andra spelande eller lysande produkter.  

DETTA SORTERAR MARKBOR SOM ”BRÄNNBART” AVFALL...

…se så mycket av avfallet 
som skulle kunna sorteras 
ut till återvinningen!

Kompostering eller rötning?
Att kompostera sitt avfall hemma på gården är bra, då får man 
näringsrik jord att lägga i rabatterna. Dessvärre går energin i avfallet 
förlorat, den spirar ur komposten i form av värme. När matavfallet 
istället läggs i biokärlet kommer avfallet behandlas genom en 
process som kallas rötning. Vid rötning bildas biogas och biogödsel. 
Biogasen kan uppgraderas till fordonsbränsle och biogödseln 
sprids på åkrar. Det är smart för då tas både näringsämnena och 
energin i avfallet till vara.  

RÖTNING

KOMPOST

Lämnas 
till en 
miljö- 
station

Lämnas 
till en åter- 
vinnings- 
station

Läggs i 
biokärlet

Avfallsmängderna ökar
Nytt, fräscht och modernt, vi är många som 
vill ha det nyaste. Dessvärre har inköpen 
stor miljöpåverkan och mängderna avfall 
ökar i samhället. Genom noggrann sortering 
kan kretslopp slutas så att material i de ut-
tjänade produkterna kan återföras 
till nyproduktion.

Visste du att…
Avfallsmängder, till följd av 
hushållskonsumtion, består 

inte bara av de kvantiteter som 
slängs i avfallskärlen eller som 

lämnas in på återvinnings- 
centralen. Avfall uppstår 

också då de livsmedel och 
varor som vi inhandlar 

tillverkas.
En elektrisk 

borrmaskin, på 3,5 kg, 
har gett upphov till 

att 51 kg avfall 
bildats.

Ett kilo 
benfritt nötkött 

har gett upphov till 
att det bildats över 

4 kg avfall.
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Förpackningar är en förbrukningsvara som vi 
får med oss hem från affären. Materialanvän-
dandet har stor miljöpåverkan. Därför är det 
beslutat att producenterna ska finansiera insam-
ling och återvinning. Förpackningsmaterial och 
tidningar lämnar du gratis in på återvinnings-
stationerna. I Marks kommun har vi 16 stycken.  
Placeringen hittar du på kommunens hemsida.

Matavfall... 
...är biologiskt avfall som är gynnsamt 
att röta d.v.s:

• Skal från frukt och grönt

• Äggskal

• Kaffesump och kaffefilter

• Tepåsar och teblad

• Hushållspapper

• Matrester

Restavfall... 
...är det avfall som blir kvar när förpacknings- 
material, matavfall och farligt avfall är utsorterat 
d.v.s:

• Blöjor, bindor, tamponger och annat
sanitetsavfall

• Små plastartiklar som ej är
förpackningsmaterial

• Tobak, snus och fimpar

• Blomjord, krukväxter och sand

• Dammsugarpåsar

• Tuggummi

• Kattsand

• Kuvert

Skene skogs Återvinningscentral

Skrymmande avfall och miljöfarligt avfall lämnas in till åter-
vinningscentralen. Om du har svårt att ta dig till Skene Skog 
besöker grovsopsbilen och miljöbilen 18 av kommunens orter 2 till 4 
gånger per år. De är en mobil återvinningscentral som kommer 
till dig. Se deras turlista på www.mark.se. 

MAT-
AVFALL

REST-
AVFALL

MILJÖBILEN

GROVSOP-
TUREN

TIPS
Du vet väl att du inte behöver diska ur förpackning-
arna innan du lämnar in dem till återvinning, se 
bara till så att det inte finns matrester kvar som 
drar åt sig skadedjur.

+
+
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Problem med lukt och fukt?
Vid införandet av tvåkärlssystemet delades det ut påshållare för 
inomhusbruk. Hållarna är perforerade, precis som biokärlet, för att 
tillåta luft att strömma till avfallet. Då minskar både fukt och lukt. De 
nya matavfallspåsarna mår bra av detta. Använd inte en tät spann för 
då kan du få problem med läckage och dålig lukt. Till hållaren fick 
du också en klisterlapp med information om vad som ska sorteras 
som matavfall. Den kan du klistra på hållaren. 

Insamlingssystem
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MINI
PACK

REFILL
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Kan ditt skräp inte vara 
till någon annan nytta 
kan det i alla fall bli 

energi! Bara det som inte hör 
hemma i kretsloppet 

ska deponeras

Det man återvinner 
behöver man inte 

utvinna

Den enes skräp den 
andres FYND!

Det du inte skaffar 
behöver du inte 

slänga

1
Minimera

2
Återanvänd

3
Återvinn

4
Skapa energi

5
Deponera

Vad händer med avfallet?

Varför är det viktigt att källsortera?
Tänk vad kul och lätt det är att köpa nytt! Men vilket ansvar har vi konsumenter för att ta 
hand om avfallet när produkterna är uttjänade? Ibland kan man bli arg på själva avfallssys-
temet. Alla konstiga sorteringsanvisningar och regler. Kan man inte bara lägga allt i en säck? 
Dessvärre är det drivkraften i att kunna fortsätta konsumera som bör få oss att sträva efter att 
öka återvinningen. Idag använder vi upp naturens resurser snabbare än vad jorden klarar av 
att producera dem. Om vi inte skapar kretslopp där material återanvänds kommer vi inte att 
kunna konsumera i samma snabba takt som i dag. Framför allt kommer det att bli dyrt. 

Avfallstrappan

EU:s avfallstrappa visar vilken 
prioritering som bör göras inom 
området avfallshantering

Minskad 
avfallsmängd

Den allra bästa miljöinsatsen görs 
om avfallet hindras från att bildas. 
Genom att återanvända produkter 

kan man minska behovet av att köpa 
nya. Man kan också undvika att 

köpa engångsprodukter eller att tänka 
på att köpa varor i lösvikt. 

Tips! Ta med dig en förvaringslåda 
till charken eller tebutiken, så 

slipper du få med dig 
 förpackningen hem.

Förbränning 
Allt avfall som läggs i det 

gröna kärlet transporteras till ett 
kraftvärmeverk. Där utvinns 

elektricitet och värme från avfallet. 
Dessvärre kan inte material och 

näringsämnen i avfallet tas om hand i 
detta steg. För att det ska bli möjligt 

måste vi ta ytterligare ett kliv 
i avfallstrappan. 

Rötning
Avfall som läggs i 

biokärlet rötas. Rötning är 
en process där avfallet 

behandlas biologiskt för 
framställning 

av biogas. 

Återvinna
Mycket av hushålls-

avfall går att återvinna. 
Användning av återvunna 

material kräver mindre 
energi än nyutvunna 

material. Dessutom sparar 
det in på naturens 

resurser.

Återvinna 
näring

Näringsämnen i biolog- 
iskt avfall kan återvinnas. 

Genom kompostering 
eller rötning kan när- 

ingen återföras till 
odlingsmark.

Få inspiration
till hållbar konsumtion

på www.miljönär.se

1

2

4

3

Deponering
En ständigt förbättrad 

avfallshantering bygger på att 
klättra uppåt i avfallstrappan. 

Detta arbete har redan gett 
resultat. I dag undviks nästa 
helt det understa trappsteget, 

deponering, vid behand- 
ling av hushålls- 

avfall. 
5
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Asbest

Asbest är ett mycket farligt ämne som kan orsaka 
många olika sjukdomar som exempelvis lungcancer. 
Asbest förbjöds i Sverige 1982 men förekommer än 
idag i många byggnader. Det är ofarligt så länge man 
inte börjar riva och det bildas damm. Har du planer 
på att renovera ett äldre hus bör du först informera 
dig noggrant. Att rådfråga eller anlita en asbestsane-
rare är att rekommendera.  

Exempel där du kan stöta på asbest:
• rörisolering
• kakelfix och fog
• mattlim, plastmattor, golvplattor
• fönsterbrädor
• asbestplattor från fasad och tak
• balkonglådor
• bromsklossar, kopplingar

Har du avfall som innehåller asbest ska det alltid 
vara inplastat i byggplast samt tätt förslutet med 
tejp. Har du större mängder kan detta lämnas till 
Sobackens avfallsanläggning. Läs mer på återvin-
ningscentralens hemsida eller 
fråga personalen. 
Vi ber dig alltid kontak-
ta personalen på åter-
vinningscentralen före 
avlämning av asbest.

Öppettider på Skene skog
Måndag - Torsdag 07.00-18.00 
Fredag 07.00-16.00 

Lördag 08.00-14.00
1 april - 30 september är det öppet tisdagar 07.00-20.00. När en klass 
2-varning är utfärdad av SMHI är återvinningscentralen stängd.

Tel: 0320-21 79 00.  atervinningscentralen@mark.se

Töm säcken!
Vi ber alla kunder att tömma sina avfallssäckar. Då får vi plats med 
mer avfall i containrarna. Är säcken hel? Ta med den hem och åter-
använd den. Även wellpappslådor går att använda flera gånger och är 
praktiska att ha tillhands om man ska flytta eller när du behöver något 
att förvara saker i.  

Miljöstationen

Miljöstationen hittar du på återvinningscentralen 
eller så kan du besöka den mobila miljöstationen, 
miljöbilen. Miljöfarligt avfall är inte bara skadligt för 
miljön. Det kan också vara skadligt för oss människor. 
Rengöringsmedel och andra vätskor ska inte blandas 
med varandra. Då kan ämnena reagera och bilda giftiga 
gaser. 

Tänk på att farligt avfall så som färgrester, spillolja 
och lösningsmedel helst ska lämnas in i sin original-
förpackning. Om denna saknas, märk upp avfallet. Var 
snäll och meddela alltid personalen före avlämning av 
miljöfarligt avfall. 

Dessa symboler 
visar att produkten 
är farligt avfall

I våra hem finns fullt med kemikalier; tvättme-
del, rengöringsmedel, kosmetika, bilprodukter, 
lösningsmedel, målarfärg, läkemedel med mera. 
Om dessa hälls ut i våra avlopp går många av 
dem rakt igenom vårt reningsverk och hamnar i 
vattendrag där de gör stor skada. Lämna därför 
alla gamla kemikalier till återvinningscentralen 
eller till miljöbilen. Tillsammans kan vi bidra till 
en bättre miljö.  

Asbestavfall 
skall noga 
plastas in!

Denna symbol visar att 
avfallet inneåller asbest.
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Kundtjänst, telefon 0320-21 70 55
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ELEKTRONIK

RRRIIING!!!!!

www.mark.se 

Vilket påstående är bäst utifrån förutsättningen att miljön och klimatet 
ska påverkas så lite som möjligt?

Rätt svar är 2, Att låta en potatis ruttna på fältet där den odlas. 
Konstigt? Så här är det, en potatis skördas, tvättas, skalas, kokas och transporteras. Dessa processer bidrar till att 
stora mängder vatten och energi används. Konsekvenserna får anses nödvändiga när vi ska mätta våra magar men 
när potatis går genom dessa steg utan att ätas upp, blir miljöbelastningen onödig. Potatisen skulle gjort mindre 
skada om den fått ruttna på fältet. Energivinsten från exempelvis rötningsprocessen väger aldrig upp till vad pro-
duktionen orsakat. Att minska matsvinnet har STOR positiv inverkan på miljön. Skal från frukt och grönsaker är 
oundvikliga rester som vi däremot tjänar på att röta till biogas och biogödsel.

Du vet väl att du enkelt kan göra en felanmälan via kommunens hemsida 
www.mark.se. På hemsidan hittar du också mer information om avfallshantering.

Avfallsquiz

1

X

2

Att låta en potatis gå genom livsmedelskedjan, hamna på din tallrik (utan 
att ätas upp) för att sedan slängas i restavfallet där energin tas till vara i ett 
kraftvärmeverk.

Att låta en potatis gå genom livsmedelskedjan, hamna på din tallrik (utan att 
ätas upp) för att sedan lämnas till matavfallsinsamlingen där den genom 
rötning blir till biogas som sedan kan användas som bränsle i en bil.

Att låta en potatis ruttna på fältet där den odlas.




