
Exempel på avfall Hit hör inte Hur ska det slängas Att tänka på

Avfall
som läggs i 
soptunna

Matavfall
• Matrester, tillagade och råa
• Frukter, grönsaker, rotfrukter
• Kaffesump, kaffefilter, tesump, tepåsar
• Skal, som äggskal, potatisskal, skal från skaldjur
• Bröd, kakor, kex
• Matolja
• Snittblommor

• Jord, lera, sand, grus
• Tuggummi 
• Fimpar, snus 
• Blöjor, intimskydd
• Glasspinnar
• Krukväxter
- Slängs i restavfall

Slängs i gröna plastpåsar i 
soptunnan. 

Gör dubbelknut på påsen! Gör 
knuten så tät som möjligt så att inte 
kryp kan ta sig in i påsen. 

Restavfall

• Tandborstar
• Stearinljus
• Dammsugarpåsar, diskborstar, rengöringstrasor
• Fimpar, snus
• Hushållspapper
• Kuvert, post-it-lappar med klister
• Blöjor, intimskydd
• Kattsand, hundbajs
• Krukväxter

Alla typer av förpackningar  
-Lämnas på 
återvinningsstationer

Slängs i röda plastpåsar (eller valfri 
plastpåse av annan färg, förutom 
grön) i soptunnan.

Gör dubbelknut på påsen! 

Avfall som 
lämnas på 

återvinnings-
centralen 

eller hämtas 
av sopbilen

Farligt avfall
• Parfym, aceton, nagellack
• Elektriska apparater, klockor, batterier
• Färgrester
• Motorolja
• Ej tomma sprayflaskor
• Glödlampor, lysrör

Läkemedel, kanyler  
-Lämnas på Apotek

• Boende i villa: Lägg i miljöboxen.
• Boende i lägenhet: Fråga din 

hyresvärd vart du ska lämna.
• Alternativt lämna på 

återvinningscentralen. 

Farligt avfall ska lämnas i sin 
originalförpackning eller i en annan 
sluten förpackning med uppgift om 
vad den innehåller. Kemikalier får 
inte blandas. 

Grovavfall

• Elavfall: Vitvaror , lampor, TV, elhandverktyg, 
bilbatterier, eldrivna hushållsmaskiner, 

• Brännbart: Möbler, mattor, pulkor
• Metallskrot: hobby- och trädgårdsverktyg, cykel, 

köksredskap, bestick, gräsklippare tömd på olja 
• Deponi: Porslin, keramik, toalettstol, speglar

Byggavfall  
-Lämnas på 
återvinningscentralen

• Boende i villa: Hämtas gratis två 
gånger per år. Beställ hämtning 
på amaq.se eller 0380-46 370.

• Boende i lägenhet: Fråga din 
hyresvärd vart du ska lämna.

• Alternativt lämna på 
återvinningscentralen. 

Vid hämtning ska grovavfall läggas 
i säckar om max 15 kg. Säckar ska 
märkas upp med innehållet, alltså 
elavfall, brännbart, metallskrot eller 
deponi. Max 2 m3 per hämtning.

Avfall som 
lämnas på 

återvinnings-
stationer

Pappersförpackningar Plastförpackningar Glasförpackningar Metallförpackningar Tidningar & Trycksaker

Exempel: Kartonger,  
wellpapp, 
papperspåsar, 
mjölkpaket, 
omslagspapper.

Exempel: Plastburkar, 
plastfickor, dunkar, frigolit, 
plastpåsar, plasttuber, 
plastlock, plastfolie, plastkassar, 
tomma sprayflaskor av plast.

Exempel: 
Glasförpackningar 
och glasburkar utan 
lock. Inga dricksglas 
eller porslin.

Exempel: 
Konservburkar, 
aliminiumfolie, kapsyler, 
plåtlock, tomma 
sprayflaskor av metall.

Exempel: 
Reklamblad, 
kopieringspapper, 
böcker med  
mjuk rygg.

SORTERINGSGUIDE FÖR HUSHÅLL I ANEBY KOMMUN

På www.sopor.nu kan du söka på ett avfall för att se hur det ska sorteras.  
På www.ftiab.se kan du söka efter din närmsta återvinningsstation. 
På vår hemsida wwww.amaq.se kan du läsa mer om vår avfallshantering.

AMAQ
Köpmansgatan 4
578 21 Aneby
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Aneby Miljö & Vatten AB
0380-46 370 

www.amaq.se

Mjölk

Ketchup
Tomat

Rö� Vin
spray

Avtal som 
ska slängas

NYHETER
Stor händelse



Återvinningscentralen på Kretsloppsgården
På återvinningscentralen på Kretsloppsgården kan du lämna de flesta avfallsslag 
så som grovavfall, trädgårdsavfall, el-avfall, farligt avfall samt förpackningar och 
tidningar. Avfallet sorteras i cirka 20 olika fraktioner och återvinns eller tas omhand 
på olika sätt. Trädgårdsavfall kan du lämna dygnet runt på avsedd plats bredvid 
infarten till återvinningscentralen.

Öppettider 

Måndag   15.00-19.00
Tisdag-fredag  15.00-18.00
Lördag   10.00-13.00

Vid helgdagar har vi ändrade öppettider. 
Läs mer på www.amaq.se. 

Adress: Riktvägen 3, Aneby.

Förpackningar lämnas på återvinningsstationer
Alla typer av förpackningar lämnas på återvinningsstationer.

Återvinningsstationerna drivs utav FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen. 
Här lämnas pappers-, plast-, glas- och metallförpackningar, samt tidningar och 
trycksaker. På www.ftiab.se kan du för söka efter din närmaste återvinningsstation.

Sorteringshjälp online
På www.sopor.nu kan du söka på ett avfall för att se hur det ska sorteras. 

På vår hemsida www.amaq.se kan du läsa mer om vår avfallshantering. 

Så fungerar optisk sortering

När du sorterar ditt hushållsavfall slänger du matavfall i gröna plastpåsar och restavfall i röda 
påsar (eller annan färg, förutom grön). När påsarna är fulla knyter du dem med dubbelknut 
och slänger i sopkärlet. Sopbilen hämtar sedan dina sopor och kör dem till en optisk 
sorteringsanläggning, där påsarna sorteras automatiskt med hjälp av kamerateknik som känner 
igen påsarnas färger. De gröna påsarna, med matavfall, rötas i en biogasanläggning och 
omvandlas till biogas och biogödsel. De övrigt-färgade påsarna, med restavfall, förbränns i ett 
kraftvärmeverk och omvandlas till fjärrvärme och el.

Tänk på detta när du sorterar ditt hushållsavfall
• Allt avfall i sopkärlet ska ligga i påsar. Inget får ligga löst. Gör alltid dubbelknut på påsarna. 
• Släng bara matavfall i de gröna påsarna. Om de gröna påsarna innehåller saker som inte 

ska vara där så kan det ställa till problem i rötningsanläggningen och kan leda till att gifter 
hamnar i biogödslet och på så vis kommer ut i naturen. 

• På tömningsdagen: Ställ sopkärlet max två meter från farbar väg med sidan med hjul och 
handtag mot vägen. Se till att hålla vägen till och runt sopkärlet snö- och halkfri.  

Energi
Biogas & Biogödsel

I Aneby kommun 
slänger vi i 

genomsnitt 535 kg 
avfall per person 

och år

Genom att sortera 
rätt och minska 

ditt avfall sparar 
du energi och 
naturresurser

Tack för att du 
sorterar ditt 

avfall ♥

Aneby Miljö & Vatten AB
0380-46 370 

www.amaq.se


