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Håll koll på invasiva växter!

Har du större mängder än så bör du kontakta
en privat avfallsentreprenör som ser till att avfallet forslas bort till förbränning. Rapportera
in dina fynd hos www.artportalen.se, så att
kunskaperna om arternas spridning över landet
hela tiden kan öka.
Läs gärna mer på Naturvårdsverkets hemsida,
www.naturvardsverket.se
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ning tillkommit som säger att vissa arter ska
bekämpas, så de helst inte sprider sig ytterligare.
En del av de aktuella arterna finns redan i våra
trädgårdar. Så håll utkik efter dem, och var försiktig när du hanterar dem. Lägg dem framförallt
aldrig på komposten eller som trädgårdsavfall
på återvinningscentralen!
Så här hanterar du de invasiva växterna om
du upptäcker dem i din trädgård:

lägger du i containrar märkta brännbart eller restavfall på din återvinningscentral.
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för att råda bot på problemet har ny lagstift-

• Förpacka dem i sopsäckar eller påsar
som du försluter väl
Mindre
mängder kan du sedan lägga i
•
din gröna soptunna
• Större mängder, upp till fyra sopsäckar,
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Allt fler främmande, invasiva växtarter tar sig in i den svenska naturen.
Det kan kanske tyckas trevligt med
tillskott till vår flora – men det handlar om ogräsarter som sprider sig
mycket snabbt och riskerar att helt
ta över de områden där de växer.

Några av de arter som är aktuella ser du
här till höger:
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att tänka på: • Paketera soporna • Håll hämtplatsen fri
Fri väg från
grenar (träd, buskar och häckar) • Ställ fram kärlet
för sop- på tömningsdagen • Underhåll väg och hämtplats
Minsta fria utrymme för hämtningsfordon av sopkärl
bilen! •är 4,5 m bredd och 3,65 m höjd

Sidenört

Gul skunkkalla
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Rätt skräp på rätt plats!
Vi svenskar producerar lite mindre
avfallsmängder än EU-genomsnittet, men det är ändå alldeles för
mycket. Utvecklingen går dock åt
rätt håll!

– De senaste siffrorna visar ett glädjande trendbrott, eftersom avfallsmängderna totalt minskade
med 1,5 procent under 2018 trots en ekonomisk
tillväxt på 2 procent, berättar Jessica Rytter som
ansvarar för statistikfrågor på AÖS.
Från hushållen tar AÖS emot mer material
vid återvinningscentralerna än som hämtas
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Restavfall – OK!
avfallet jämfört med regioner med större andel
flerfamiljshus.

En skärpning av producentansvaret behövs
alltså, vilket också skedde förra året med krav
på bostadsnära insamling som ska vara fullt
genomfört senast 2025.
– Det är ett steg i rätt riktning och det är bra
att producenternas ansvar blir tydligare, menar
Lars och fortsätter:
– Många frågor återstår att lösa, som till
exempel vad ”bostadsnära” insamling av förpackningar och tidningar innebär i praktiken. Vi
ser det som i anslutning till respektive fastighet,
men jag kan tänka mig att producenterna kanske
tolkar det som betydligt glesare. Den skärpta
lagstiftningen är ny och vi får helt enkelt avvakta
Naturvårdsverkets riktlinjer.
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– Om producenterna slapp
ansvaret skulle det inte finnas några
incitament för att lösa avfallsproblemen vid
källan, det vill säga att se till att det inte blir
något avfall att ta hand om. Med ett strikt producentansvar ligger det i alla tillverkares intresse att driva på utvecklingen mot nya materialval och nya sätt att förpacka som ger
förutsättningar för en effektivare återvinning
– eller att kanske inte förpacka alls i slutändan.
Vad som än händer kan vi konstatera att det
kommer krävas mer av oss var och en. Vi måste
alla bli ännu bättre på att sortera vårt avfall om
de övergripande miljömålen ska kunna nås,
säger Lars Persson till sist.
s
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Något som går mot
strömmen och ökar
rejält är matavfallsmängderna – men det
är ett utfall som gläder
Matavfall
Jessica:
– inte OK!
– Vi har ju länge
arbetat för ökad insamling av matavfall. Målet
är att 50 procent av matavfallet
ska samlas in, vid årsskiftet låg vi på runt
40 procent. Det ska bli spännande att se resultatet när flerfamiljshusen syns fullt ut i
statistiken – många kom igång med matavfallsinsamling först i slutet av 2018.

Farligt avfall!

är

principen ligger till grund för vår svenska
lagstiftning om producentansvar, som handlar
både om ansvar för kostnader och den fysiska
hanteringen av avfallet.
Genom åren har lagen om producentansvar
lett till många trätor kring gränsdragningar – vad
är samhällets och skattebetalarnas uppgifter, och
vad faller på producenterna?
– De tydligaste exemplen är insamlandet av
förpackningar av plast, glas och papper, som
är helt och hållet producenternas ansvar. Det
utförs av branschgemensamma organisationer
som i sin tur tar ut avgifter från tillverkare av t ex
ketchupflaskor, kartonger och tidningar.
Insamlingen sker sedan bland annat på
containerplatser runt om i kommunerna. Det
är fullt förståeligt om containrarna uppfattas
som en del av vår verksamhet, men det är alltså
producenternas organisationer som sköter den
delen, säger Lars Persson som är förbundschef
för Avfallshantering Östra Skaraborg.

– Det har förekommit mycket kritik kring
producenternas hantering och analyser visar
att det fortfarande läggs många tidningar och
förpackningar bland hushållssoporna, där de
inte hör hemma.
Det leder till ökad belastning på samhället,
eftersom en stor del av kostnaderna för återvinningen alldeles i onödan landar hos var och
en av oss – som ju redan har betalat genom
avgifter som läggs på priset för varorna i butiken,
fortsätter Lars.
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Redan 1992 myntade FN den
viktiga ”polluter pays”-principen,
d v s den som orsakar en förorening får betala konsekvenserna.
Men vad innebär det?
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FOKUS PÅ SORTERING
– FÖR MILJÖNS SKULL
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Producentansvaret för
förpackningar driver
på utvecklingen, menar
Lars Persson och
Jessica Rytter på AÖS.

Villahushållen är generellt mycket duktiga
på att sortera matavfallet, men flerfamiljshusen
kräver tyvärr ofta större insatser. Under ett
försök med individuell sorteringsmätning, där
hushållen som mättes fick återkoppling på hur
de sorterat, förbättrades sorteringen snabbt, men
effekten försvann tyvärr när försöket avslutades.
– Det är inte så att lägenhetsboende missköter sig. De allra flesta sorterar sitt matavfall jättebra, men det räcker med att några få slarvar
för att förstöra för ett helt område. Eftersom
resterna av matavfallet hamnar som gödning på
åkermark är det viktigt att mat avfallet är fritt
från olämpligt innehåll som exempelvis metall
och plast, säger Jessica.
materialåtervinning bäst

Största delen av avfallet från hushållen används i
fjärrvärmeanläggningar. Brännbart avfall (68 kg/
invånare) och träavfall (85 kg/invånare) dominerar. Syftet med mottagningen av brännbart
avfall vid återvinningscentralerna är att hantera
sådant som är för stort för soptunnan. Ändå
hamnar en hel del förpackningar och vanliga
hushållsopor bland det brännbara avfallet, vilket
Jessica beklagar:
– Ur ett hållbarhetsperspektiv är det viktigt
att material återanvänds flera gånger innan det
används till värme och el. Detta har EU tagit fasta
på i sitt nya avfallsdirektiv, som tydligt styr mot
ytterligare ökad materialåtervinning och återbruk. Därför är det inte bra att en så stor del av
innehållet både i soppåsarna och i containrarna
med brännbart avfall vid återvinningscentralerna utgörs av förpackningar, menar Jessica
Rytter avslutningsvis.
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RENA FRAKTIONER
Ju renare material, desto bättre
fungerar återvinningen. Det är
t ex viktigt att ta bort förpackningsrester från matavfall, att särskilja trä
och kakel från gipsskivor, att inte
slänga plastsäckar bland isolerings- och byggmaterial o s v.

RÄTT BEHÅLLARE
Var noga med att skilja olika material åt. För att materialet ska kunna
omhändertas på bästa sätt är det
viktigt att rätt sak hamnar på rätt
plats. Det är även viktigt att inte elda
upp material som går att återvinna,
som t ex wellpapp och olika typer av
förpackningar.

FARLIGT AVFALL OCH ELAVFALL
När det gäller avfall som gamla
batterier, nagellack, ljuskällor
och lösningsmedel är en nollvision det enda tänkbara.
Inget sådant får hamna bland
det brännbara restavfallet!
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I allt fler områden samlar vi in hushållsavfallet med tvåfacksfordon, som tar
hand om både matavfall och restavfall.
För att tömningen ska fungera problemfritt behöver det vara minst en halv
meter mellan den gröna och den bruna
tunnan!
När du ställer ut tunnorna ska locken
vara vända mot sopbilen. Tänk också på
att förpacka avfallet ordentligt och att
hålla locken stängda.

Minst
0,5 meter
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VÄLKOMMEN TILL DIN ÅTERVINNINGSCENTRAL!
Eventuella ändringar aviseras på www.avfallskaraborg .se
Falköpings kommun
Falköpings återvinningscentral
Mossvägen 45
Måndag, onsdag och fredag
Tisdag och torsdag
Lördag

07.00–16.30
07.00–18.00
09.00–14.00

Floby återvinningscentral
Ullenevägen, bakom ridhuset/reningsverket
Tisdag och torsdag
14.00–18.00
Första lördagen i varje månad
09.00–12.00
Stenstorp återvinningscentral
Utmed gamla vägen mellan Stenstorp och Skultorp,
mot Ranstad (gamla Skövdevägen)
Måndag och onsdag
14.00–18.00

Gullspångs kommun
Odenslunds återvinningscentral
Utmed väg 200 mellan Gullspång och Hova
Måndag–fredag,
09.00–15.00
Första lördagen i oktober–mars
08.00–12.00
Varje helgfri lördag april och september 08.00–12.00
(kvällsöppet på måndagar till 19.00 under april t o m september)

Hjo kommun
Hjo återvinningscentral
Timmervägen 1
Måndag – fredag
Lördag
Grönt kort, alla dagar

09.00–16.30
09.00–13.00
07.00–21.00

Karlsborgs kommun
Karlsborgs återvinningscentral
Tippvägen 12
Måndag–fredag
Lördag
Grönt kort, alla dagar

09.00–16.30
09.00–13.00
07.00–21.00

Stöpen återvinningscentral
Längs vägen mellan Ulvåker och Stöpen (Allén 25)
Tisdag
17.00–20.00
Lördag
09.00–12.00
Tidan återvinningscentral
Vaholmsvägen 24 , vid avloppsreningsverket
Tisdag
17.00–20.00
Lördag
09.00–12.00
Timmersdala återvinningscentral
Bäckedalsvägen 10
Tisdag
Lördag
Grönt kort, alla dagar

17.00–20.00
09.00–12.00
06.00–21.00

Värsås återvinningscentral
Vid Värsås gamla reningsverk
Tisdag
Lördag
Grönt kort, alla dagar

17.00–20.00
09.00–12.00
07.00–21.00

Skultorp återvinningscentral
Industrigatan
Här kan du endast lämna återvinningsbart material; förpackningar,
metallskrot, träavfall och trädgårdsavfall.

Tibro kommun
Tibro återvinningscentral
Rydsgatan 9
Måndag
Tisdag
Onsdag–fredag
Lördag

07.00–16.00
07.00–19.00
07.00–16.00
09.00–12.00

Töreboda kommun

19
20

07.00–19.00
07.00–16.00
08.00–13.00

KORT

T
Töreboda återvinningscentral
Borreboda avfallsanläggning, infart från väg
NY!
200 strax söder om Töreboda tätort.
Torsdag
12.00–19.00
Grönt kort, alla dagar
07.00–21.00

GRÖN

Mariestads kommun
Bångahagens återvinningscentral
Marieforsleden 7
Måndag
Tisdag–fredag
Lördag

Södra Ryd återvinningscentral
Västra Skogsrovägen, mitt emot Spånvägen
Tisdag
17.00–20.00
Lördag
09.00–12.00

Skara kommun
Återvinningscentralen Rödjorna
Centralen ligger på Suez (fd Sitas) avfallsanläggning i Axvall
Måndag, torsdag
07.00–17.45
Tisdag, onsdag och fredag
07.00–15.45
Lördag
10.00–14.45
Söndag 15/4–15/6, 15/8–15/10
10.00–14.45

STÄNGT

DESSA HELGDAGAR OCH RÖDA DAGAR HÅLLER VI STÄNGT:
Kristi himmelsfärdsdag, pingstafton, pingstdagen, nationaldagen,

Skövde kommun

midsommarafton, midsommardagen, alla helgons dag, julafton,

Risängens återvinningscentral
Komponentvägen
Måndag
Tisdag–fredag
Lördag

juldagen, annandag jul, nyårsafton, nyårsdagen, långfredagen,
07.00–19.00
07.00–16.30
08.30–14.00

påskafton, påskdagen, annandag påsk och första maj.
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