
Så, allt detta 
väsen om det där 
med återvinning?
När du tar ut soporna tror du kanske att du tar ut soporna, men  
det du verkligen tar ut är värdefulla råvaror och naturmaterial.

Så till att börja med handlar inte återvinning bara om att sortera 
skräp, det handlar om att inte slänga bort värdefulla varor.

LÄS OM VÅRT NYA  
KÄLLSORTERINGS-

SYSTEM SOM  
KOMMER UNDER  

HÖSTEN 2018!

Innehåller rättelse  
på sidan 13 om  
kärlens mått.



Det finns en hel del missuppfattningar och  
myter kring återvinning. Vissa hävdar fort- 
farande att materialet i återvinningskärlen i 
hemlighet skickas till soptippar snarare än  
återvinns, eller att återvinna är mer skadligt  
för miljön än att inte återvinna.

Inget av detta är sant. 

Sanningen är att återvinning är mer viktigt  
än det någonsin varit.

Sanningen  
kan befria dig.



Världens befolkning är nu över 7 miljarder och ökar 
stadigt, och med en växande medelklass i utvecklings-
länderna som hungrar efter samma konsumtionsmöjlig-
heter som medborgare i rikare länder haft så länge. 

Fler och fler produkter produceras. Allt vi köper och 
använder måste komma någonstans ifrån, och måste ta 
vägen någonstans när produktlivet är över.

Återvinning är ett av de bästa och enklaste sätten för 
dig att ha en positiv inverkan på den värld vi lever i. 
Att förändra framtiden för att säkerställa att vår planet 
kommer vara livsduglig även för framtida generationer. 
Naturresurserna på vår jord är begränsade. Vi behöver 
agera snabbt för att undvika att de tar slut och vi måste 
göra så mycket vi kan för att minska, återanvända och 
återvinna när det är möjligt.



Först och främst är det viktigt för miljön, viktigt 
för våra återstående vildmarker, det är viktigt för 
de av våra resurser som ännu inte förädlats och 
det är viktigt för planetens atmosfär och klimat. 
Men är det viktigt för dig som individ? Är det 
ekonomiskt viktigt?

Ganska rejält viktigt. Föredrar du att dina skatte- 
pengar spenderas på lokala bibliotek, skolor, teknik, 
företag och på att hjälpa de äldre i stället för på 
kostsamma soptippar och förbränningsanlägg-
ningar? Då är det värt att bry sig om detta. Det 
är viktigt att förstå att återvinning sänker, inte 
höjer, kommunala kostnader.

Dessutom skapar återvinning jobb! Det går fyra 
jobb på varje jobb jämfört med den traditionella 
avfallshanteringsindustrin.  

Varför är  
återvinning viktigt?



VISSTE DU ATT?
• Varje ton återvunnet papper sparar 17 träd.
• Återvinning av en glasflaska ger tillräckligt med 

energi för att hålla en glödlampa tänd i 4 timmar.
• Det tar 95% mindre energi att återvinna aluminium 

än att producera det.
• Det tar 70% mindre energi att återvinna plast än 

att producera det.
• Det tar 40% mindre energi att återvinna glas än 

att producera det.
• Plastpåsar och andra plastsopor som kastas i ha-

vet dödar så många som 1 miljon olika livsformer 
i haven varje år.

• Återvinning av plast sparar dubbelt så mycket  
energi som att bränna det i en förbränningsugn.



Återvinning innebär i grund och botten att använt 
material återförs till en rå form som sedan kan 
användas för att skapa en ny och annorlunda pro-
dukt. Återvinning sparar inte bara naturresurser, 
utan minskar även vår negativa påverkan på pla-
neten, både idag och för framtida generationer.

Och våra ansträngningar har en inverkan!  
Konstruktionskostnaderna för ett pappersbruk för 
återvunnet papper är 50-80% mindre än kostnaden 
för ett med nyproducerad pappersmassa. Varje ton 
återvunnet papper kan spara 17 träd, 380 liter olja, 
4 000 kw energi och 7 000 liter vatten. Och de 17 
sparade träden kan absorbera totalt 115 kg koldi-
oxid från luften varje år. Förbränning av samma 
mängd papper skulle producera 680 kg koldioxid. 
Ganska rejäl effekt eller hur?

Har min  
återvinning verkligen 
någon effekt?



VISSTE DU ATT?
• En aluminiumburk kan återvinnas och hamna  

på hyllan i butiken igen på så lite som 60 dagar.
• Återvinning av en enda aluminiumburk ger till-

räckligt med energi för att driva en bärbar dator i 
över fem timmar.

• Det finns ingen gräns för hur många gånger en 
aluminiumburk kan återvinnas.

• En aluminiumburk som kastas bort kommer fort-
farande att vara en burk om 500 år.

• Återvinning av bara ett ton stål sparar 1 135 kg 
järnmalm, 635 kg kol och 55 kg kalksten.

• Återvinning sparar liv. Brutala krig över natur- 
resurser, inklusive trävaror och mineraler, har dödat 
eller förskjutit mer än 20 miljoner människor.



Den ökande globala befolkningen innebär mer  
avfall. Det är enkel matematik. Vidare innebär 
den ökande levnadsstandarden i väst att människor 
köper fler produkter, använder mer saker och  
producerar mer avfall än någonsin tidigare.

Vi lever i en snabbt föränderlig värld, med  
tekniska gränser som flyttas hela tiden. All vår 
nya teknik innehåller ofta material som inte är 
biologiskt nedbrytbara. Våra matförpackningar 
och kläder skapar dessutom extra avfall som  
inte heller är biologiskt nedbrytbart.

Den främsta anledningen till att vi måste åter-
vinna i en mycket högre takt än vad vi gör i dag 
är att bekämpa de dramatiska effekterna av den 
globala uppvärmningen. Detta hot är ett hot mot 
själva vår existens.

Vad händer om  
man inte återvinner?



VISSTE DU ATT?
• Regnskogar avverkas med 100 acres per minut.
• En modern glasflaska skulle ta 4 000 år eller mer 

att bryta ned.
• I genomsnitt producerar var och en av oss i väst 

cirka 2 kg fast avfall varje dag.
• 5% av världens befolkning genererar 40% av värl-

dens avfall.
• Motoroljan tunnas aldrig ut, den blir bara smutsig. 

Olja kan återvinnas, förfinas och användas igen, 
vilket minskar vårt beroende av importerad olja.

• En halvliter motorolja, om den avyttras felaktigt, 
kan förorena upp till 2 miljoner liter färskvatten.





VAD SKA LAHOLMS KOMMUN GÖRA DÅ? 
Som en av landets 104 ekokommuner har Laholm 
åtagit sig att ständigt bli miljömässigt bättre. Miljö- 
frågorna ska vävas in i kommunens planering och vara 
en naturlig del i alla verksamheter och beslut. Målet är 
att utveckla Laholm utan att försämra förutsättning-
arna för såväl människa som natur. En del av dessa 
ansträngningar är det nya källsorteringssystemet. 

Många laholmare jobbar redan på att förbättra 
vårt miljömässiga fotavtryck men vi kan fortfarande 
bli bättre. Resultatet av en undersökning om vad som 
finns i Laholmarens ”gröna kärl” visar att 75 % av 
innehållet gick att sortera ut till bättre hantering istäl-
let för till förbränning. 

NU ÄR DET LÄTTARE ATT GÖRA  
DET RÄTTA PÅ RÄTT SÄTT! 
För att minska vår miljöpåverkan och öka åter-
vinningen introducerar Laholms kommun ett nytt 
källsorteringssystem. Hushållen i kommunen ska nu 
hantera det avfall som vi idag lägger i ”det gröna 
kärlet” och samtliga förpackningar, genom att använda 
flerfackskärl. Flerfackssystemet visar på högst och 
bäst utsorteringsgrad jämfört med andra fastighets-
nära system och systemet är mer lättanvänt för oss 
kommuninvånare. 



DET NYA AVFALLSSYSTEMET I KORTHET
• Alla har skyldighet att sortera sina förpackningar.
• Färre överbelastade och nedskräpade återvinnings-

stationer.
• Enkelt att göra en insats för att minska sin miljö- 

påverkan.
• Spara resurser, pengar och miljön.
• Villor får nya kärl hösten 2018.
• Fritidshus får nya kärl våren 2019.
• Glöm inte! Att inte sortera sina sopor är faktisk 

ett lagbrott.  

DET NYA AVFALLSSYSTEMET GÖR DET 
HELT ENKELT LÄTTARE ATT GÖRA RÄTT.

VÄLKOMMEN  
TILL AHLA  

ÅTERVINNINGS- 
CENTRAL OM DU VILL  

SE OCH KÄNNA PÅ  
KÄRLEN! 



Dagens gröna kärl byts ut mot två större kärl där båda har en 
fackindelning. Varje kärl har fyra fack. I de tillsammans åtta 
facken ska abonnenten sortera ut matavfall, förpackningar av 
plast, metall, papper och färgat/ofärgat glas, tidningar och till sist 
det restavfall som inte kan återvinnas utan går till förbränning. 

KÄRLENS MÅTT 
• Höjd: 112 cm
• Höjd med uppfällt lock: 178 cm
• Djup (upptill): 87 cm
• Bredd med hjul: 90 cm

REKOMMENDERAT UTRYMME GIVET MED DET MELLANRUM 
OCH UTRYMME SOM BEHÖVS FÖR HÄMTAREN:

200 cm

200 cm

De nya kärlen.

Djup 100 cm

Rätt bredd med hjul är 77 cm. 
I broschyren som skickades till alla 
hushåll och fritidshus den 19 - 21 
juni var motsvarande mått tyvärr fel  
(se rött kryss). 



1
(töms varannan vecka)

2  
(töms var fjärde vecka)



Hjulet kan vara låst om kärlen står 
på en plan, hårdgjord yta - annars 
ska det vara olåst.

 Hjulet ska inte vara låst.
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VID TÖMNING  
SKA KÄRLEN STÅ  

I NÄRA ANSLUTNING  
TILL VÄGEN. SÅ HÄR 

KAN DE STÅ:



FÖR MER INFORMATION:
www.laholm.se/kallsortering 
Telefon 0430-150 00

FÖRST OCH FRÄMST:  
ÅTERVINNING ÄR VIKTIGARE ÄN DU KANSKE TROR. 
Den positiva inverkan av återvinning når långt bortom dina 
sopor!

FÖR DET ANDRA:  
EN PERSON KAN GÖRA SKILLNAD!  
Varje liten bit räknas! Återvinning handlar inte om allt eller 
inget. Våra samlade åtgärder har lett oss till denna farliga  
situation, och våra motåtgärder kan, var och en för sig, hjälpa 
oss att lösa det.

FÖR DET TREDJE:  
ÖVNING GER FÄRDIGHET.  
Ju mer du återvinner, ju mer naturligt blir det. Innan du ens mär-
ker det kommer du inte ens att tänka på återvinning, det kommer 
bara vara en naturlig del av ditt liv.

SLUTLIGEN ÄR ÅTERVINNING BRA FÖR BÅDE EKONOMIN OCH 
MILJÖN. SÅ VINN-VINN! 

Glöm inte!

Planeringskontoret, Laholms kommun

Den fakta som citeras i trycksaken har sammanställts från olika källor såsom Avfall Sverige, 
Världsnaturfonden, US National Recycling Coalition, US Environmental Protection Agency, 
earth911.org, recycling-revolution.com, Institute of Scrap Recycling Industries, earthsfriends.com, 
alltomvetenskap.se, 10fakta.se och Pew Research Center.


