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Vägen mot det 
hållbara samhället
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Alla kommer i kontakt med avfall 
dagligen – vare sig det är blöjor, nagel-
lacksfl askor, potatisskal eller tomma 
konservburkar. För att avfallshanteringen 
ska fungera behövs system som män-
niskor förstår och är lätta att använda. 
Med Avfallsplan 2015–2020 drar vi upp 
riktlinjerna för vad som gäller för avfalls-
hanteringen i Tingryds kommun under de 
kommande åren.

VARFÖR BEHÖVS EN AVFALLSPLAN?

En avfallsplan behövs för att vi ska 
kunna:
• Bestämma riktlinjer för sophanteringen 

fram till år 2020.

• Enas om hur vi ska arbeta för att nå 
målen.

• Kontrollera att vi är på rätt väg för att 
uppfylla målen.

VARFÖR ÄR DETTA VIKTIGT? 

Vi vill att våra system ska bli bättre så att alla känner att det är lätt att sortera rätt. 
Avfallshanteringen måste ha en naturlig plats i kommunens planering. Vi måste även 
se till att alla som arbetar med avfall har en acceptabel arbetsmiljö!

Vårt övergripande mål är att vi år 2020 
ska kunna hantera avfallet på bästa möj-
liga sätt för att nå ett hållbart kretslopps-
samhälle. 

Detta kan vi i första hand uppnå om 
vi minskar den totala mängden avfall 
genom att konsumera klokt, så att inget 
onödigt avfall uppstår. I andra hand 
genom att återanvända och återbruka det 
avfall som trots allt uppkommer, på ett så 
miljövänligt sätt som möjligt. Vi behöver 

se det avfall som måste hanteras som en 
resurs och inte ett miljöproblem. På vår 
väg mot 2020 och ett hållbart samhälle, 
vill vi uppnå och utvärdera fyra delmål. 
Tanken med avfallsplanens delmål är att 
öka kunskaperna om hur vi alla kan bidra 
till ett mer hållbart sätt att leva. Här kan 
avfallsplanen vara till bra hjälp för alla – 
exempelvis för offentliga verksamheter, 
företag, föreningar och alla medborgare i 
kommunen.

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT ATT SORTERA RÄTT?

När avfallet sorteras rätt kommer det lättare till nytta. Det finns kvalitetskrav för sopor som
ska förbrännas, återvinnas eller läggas på soptippen. Därför är det viktigt att så många 
som möjligt har goda kunskaper om sopsortering. Det är också viktigt att det finns bra 
system som gör det enkelt och smidigt att sortera. Det ska vara ”lätt att göra rätt”!

En strävan efter att vara hållbar Övergripande mål
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Bra jobbat familjen!
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VARFÖR ÄR DETTA VIKTIGT? 

Avfall är en miljöbelastning. Vår livsstil gör att vi får mer och mer sopor per person och år. 
De senaste 40 åren har avfallsmängden fördubblats i Sverige. Vi behöver därför tänka oss 
för innan vi skaffar nytt, det går kanske att laga det gamla. Det lönar sig att köpa kvalitet. 
Allt detta bidrar till ”smartare konsumtion” och att sopmängderna kan minska på sikt.

Vi vill att återanvändningen ska stimule-
ras genom att använda ny teknik och sam-
arbeta med företag och organisationer. Vi 
ska arbeta för att det ska bli lättare och 
smidigare att lämna saker för återanvänd-
ning och återbruk.

HUR GÖR VI DETTA?

• Senast år 2015 ska det på Elsemåla 
återvinningscentral finnas möjlighet att 
lämna fungerande saker i en enklare 
typ av återbruksstation, som till exem-
pel en container. 

• Till år 2017 ska vi ha utrett vilket som 
är det bästa alternativet för hur vi ska 
ta hand om avloppsslammet ur ett 
ekonomiskt, tekniskt och miljömässigt 
perspektiv.

• År 2017 ska andelen återanvändbara 
och återbrukbara delar av hushållens 
grovsopor (det brännbara avfallet) ha 
minskat med minst fem procent (jäm-
fört med 2012 års nivå). 

BRA TIPS OCH INFORMATION – WWW.MILJÖNÄR.SE

VARFÖR ÄR DETTA VIKTIGT? 

Många saker som slängs idag kan återanvändas. Ju mer vi återanvänder desto mer 
sparar vi på naturens resurser. Mycket är idag farligt avfall. Det gäller många elektroniska 
saker, till exempel datorer, surfplattor, telefoner, klockor och TV-apparater. Istället för att 
slänga dessa kan man sälja eller skänka bort dem.

BRA TIPS OCH INFORMATION – WWW.MILJÖNÄR.SE

”Det man inte skaffar, behöver man inte slänga” ”Det som är skräp för en, är ett fynd för en annan”

DELMÅL 1 

Minska avfallsmängden
DELMÅL 2

Öka återanvändningen och
återbruket av befi ntliga resurser
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Vi behöver informera och uppmuntra 
människor och verksamheter till att 
konsumera medvetet och att hushålla med 
resurserna så att avfallsmängden minskar. 
I Tingsryds kommun ska vi nå detta mål 
främst genom information och utbildning.

HUR GÖR VI DETTA?

• Alla som jobbar inom den kommunala 
organisationen ska utbildas i avfallshan-
tering samt i hur man minimerar och 
förbygger uppkomsten av 
avfall.

• År 2017 ska 75 procent av den pedago-
giska personalen i skolor, förskolor och 
skolbarnomsorg ha utbildats i avfalls-
hantering samt i hur man minimerar och 
förbygger uppkomsten av avfall. Kun-
skapen ska föras vidare till alla elever.

• Mängden hushållsavfall ska år 2020 
inte överstiga 400 kg/invånare, det vill 
säga 90 procent av 2012 års nivå.

Ska vi verkligen 

äta allt det där?

Ni kanske vill byta 

till den där fina gröna 

soffan istället?
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”Alla kemikalier och allt som rör sig, lyser eller låter 
innehåller gifter som till återvinning måste lämnas åter”

Vår miljöbelastning blir mindre om av-
fallet sorteras rätt och därmed lätt kan 
återvinnas. Vi vill därför att det ska vara 
lätt för hushåll och verksamheter att sor-
tera sitt avfall på rätt sätt.

HUR GÖR VI DETTA?

• Inom de närmaste åren ska 
det finnas möjlighet till att 
sortera ut sitt matavfall.

• Inom de närmaste åren ska 
möjligheten till insamling 
av förpackningar förbättras 
och antalet insamlingsplat-
ser öka.

• Under 2016 ska avfall från offentliga 
platser sorteras i tre fraktioner – glas, 
metall och brännbart.

VARFÖR ÄR DETTA VIKTIGT? 

Idag består i genomsnitt en tredjedel, 33 procent, av innehållet i en soppåse av 
förpackningar och tidningar. Det betyder att vi eldar upp material som istället skulle 
kunna användas som råvara. 40 procent av innehållet i soppåsarna består av matavfall. 
Återvinns matavfallet på rätt sätt kan det bli både fordonsbränsle och gödningsmedel.

BRA TIPS OCH INFORMATION – HTTP:/ /SLANGINTEMATEN.SE/

HUR GÖR VI DETTA?

• Under 2016 ska minst 90 procent av 
hushållen ha kunskap om vad som 
är farligt avfall och var det ska 
lämnas.

• År 2020 ska högst 0,1 procent av 
avfallet i sopkärlet vara farligt avfall.

• År 2018 ska minst 50 procent av 
företagen som har miljöfarligt klassad 
verksamhet haft tillsyn över sin hante-
ring av farligt avfall.

EXEMPEL PÅ FARLIGT AVFALL: 

Bekämpningsmedel, färg, 
kemikalier, lösningsmedel, 
olja, tryckimpregnerat virke 
och asbest.

VARFÖR ÄR DETTA VIKTIGT? 

Alla vet inte vad som är farligt avfall och dagens insamlingssystem upplevs inte alltid 
som tillräckligt bekvämt/enkelt. Detta innebär att farligt avfall fortfarande slängs i sop-
påsen och att gifter i onödan sprids i vår natur.

HTTP:/ /KONSUMENT.KEMI.SE/ 

”Det man återvinner behöver man inte utvinna”

DELMÅL 3 

Förbättra och öka återvinningen av material
DELMÅL 4 

Säkerställa hanteringen av farligt avfall

Först fiskbuljong och 

sedan biogas!

Aha... alltså typ 

farligt avfall då...
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Vi strävar efter att vi bara ska slänga på 
tippen när det inte fi nns någon annan 
behandlingsmöjlighet. De soptippar som 
är nedlagda ska inte innebära någon risk 
för människors hälsa eller för miljön.

Jordens resurser är begränsade och 
vi konsumerar allt mer. 
Därför är det viktigt att vi 
alla hjälps åt att minska 
vår konsumtion och att 
återanvända mer. Det som 
inte går att återanvända 
kan istället gå till material-

återvinning och bli till nya saker. Detta 
sparar jordens resurser och vår miljö.

Låt oss tillsammans sträva efter att 
leva hållbart, det tjänar vi alla på!

VARFÖR ÄR DETTA VIKTIGT? 

Soptippar (deponier) har en negativ miljöpåverkan. I Tingsryds kommun finns det 25 
gamla nedlagda soptippar. Det är svårt att veta vilken miljöpåverkan dessa har. 
I dag har vi ingen soptipp i bruk i kommunen. Den lilla mängd avfall som måste 
deponeras, skickas i dag till deponi i annan kommun. 

BRA TIPS OCH INSPIRATION – WWW.SOPOR.NU

Vi behöver gå från ett slit- och släng-
samhälle till ett samhälle där vi alla 
hjälps åt så att konsumtionen ger så 
liten miljöpåverkan som möjligt. 
Större kunskap hos alla leder för-
hoppningsvis till ökad och bättre 
sortering.

Alla kommer att påverkas på ett 
eller annat sätt, både privatperso-
ner, organisationer, fastighets-
ägare och företagare. För att nå 
våra mål behöver vi alla, oavsett 
var vi bor eller arbetar i kommu-
nen, dra vårt strå till stacken.

BRA TIPS OCH INSPIRATION – WWW.SOPOR.NU

Ingenting på ”tippen” i onödan Mot ett hållbart samhälle

Fortsätter det så här så 

kommer vi snart inte ha så 

mycket att göra längre... Vi måste alla 

hjälpas åt!
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AvfallstrappanLänkbibliotek 

WWW.AVFALLSVERIGE.SE

WWW.NATURVARDSVERKET.SE

WWW.HSR.SE

WWW.TINGSRYD.SE

WWW.LANSSTYRELSEN.SE/KRONOBERG

WWW.MILJÖNÄR.SE

WWW.SOPOR.NU

WWW.FTIAB.SE

WWW.FORMAS.SE  

– Här finns litteratur att köpa eller ladda ner.

HTTP:/ /KONSUMENT.KEMI.SE/ 

HTTP:/ /CIRQLE.SE/ 

– Här finns information om återvinning av kläder.

HTTP:/ /SLANGINTEMATEN.SE/

– Här finns tips på restrecept, information om hållbarhet på olika livsmedel med mera.
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Tingsryds kommun arbetar enligt avfallstrappan,  
precis som alla kommuner i Sverige och alla länder inom EU. 

Avfallstrappan grundar sig på ett EU-direktiv och är en metod 
för att uppnå EU:s miljömål. Direktivet handlar om att ta hand 

om avfallet på bästa möjliga sätt med hänsyn till miljön. 

Vår strävan är att hamna så högt upp i trappan som  
möjligt, det vill säga, se till så att det skapas  

så lite avfall som möjligt.

Illustration: Gästrike Återvinnare.
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Tingsryds kommun, Medborgarkontoret
Box 88, 362 22 Tingsryd, Besöksadress: Torggatan 12, Tingsryd

Tel: 0477-441 00, E-post: kommunen@tingsryd.se, www.tingsryd.se 


