
Sorteringsanvisningar
- Miljöstation Slottsmöllan



Slottsmöllans miljöstation består av 10 fraktioner uppdelade på två 
miljöstationer. Miljöstationen uppfyller boverkets krav, handikapps- 
anpassad och ISO certifierat enligt ISO 9001 och 14001. 

Betongkassunerna är tillverkade av 99% återvunnet material. Endast 
cement är tillsatt som ny råvara. Kassunerna är brandsäkra och är 
testade enligt de normer som brandmyndigheten ställer. 

Miljöstationerna är handikappanpassade. Inkasthusens höjd är 
anpassade för att kunna brukas av rullstolsburna, samt har blindskrift. 

För att säkerställa korrekt sortering har inkasthusen märkts upp för 
respektive fraktion, vilket kommer att presenteras i detta häfte. 

De olika inkasthusen är utrustade med access via intag/företagskort.
Dessa kort kan hämtas ut på Slottsmöllans kontor.



Innehåll

Brännbart 

Glas, färgat/ofärgat 

Metallförpackningar 

Papper 

Plastförpackningar 

Kartong 

Batterier 



Visste du att 75% av all energi i 
fjärrvärmenätet i Halmstads Kommun 
kommer från avfallskraftvärmeverket 
på Kristinehed?

Här placeras inte:
Gipsskivor
Mineralull
Däck
Metallföremål
Obrännbart avfall
Farligt avfall
Elektronikprodukter
Flytande avfall

Brännbart

Här placeras:
Papper
Kontorspapper med klister
Brev
Textilier
Tjärpapp (bitar) 
Hushållsavfall

Produkterna får vara: max 70 liters 
och anpassat till inkasthuset. Avfallet 
kan kastas i plastpåsar



Består förpackningen av mer än 
ett material ska du skilja dem åt - 
om det är möjligt. Annars sorteras 
förpackningen efter det viktmässigt 
dominerande materialet.

Glas kan återvinnas hur många 
gånger som helst utan att kvaliteten 
försämras! Återvinning av glas sparar 
dessutom 20% energi jämfört med 
glas tillverkat av ny råvara.

Här placeras inte: 
Dricksglas
Fönsterglas
Porslin (Återvinns som fyllnadsmaterial, 
lämnas på en ÅVC.)
Keramik (Återvinns som fyllnadsmaterial, 
lämnas på en ÅVC.)
Skruvkorkar och kapsyler

Övriga glasprodukter som ej är förpackning.
Flaskor och burkar som innehåller farligt 
avfall lämnas på en ÅVC i ”Farliga baren”.

Här placeras:
Flaskor  
Av färgat resp. ofärgat glas

Burkar  
Av färgat resp. ofärgat glas

Produkterna får vara: max 70 liters 
och anpassat till inkasthuset. Avfallet 
får inte kastas i plastpåsar.

Glas, färgat / ofärgat



Består förpackningen av mer än 
ett material ska du skilja dem åt. 
Om det är möjligt. Annars sorteras 
förpackningen efter det viktmässigt 
dominerande materialet. 

Här placeras inte:
Metallskrot
VVS-detaljer
Elektronik
Stekpannor

Burkar med rester av färg, lim och  
lösningsmedel, lämnas på en ÅVC i 
”Farliga baren”.

Här placeras:
Tomma metallförpackningar t.ex.
Konservburkar
Sprayburkar
Tuber
Lock och kapsyler
Dryckesburkar
Aluminiumfolie
Aluminiumforma
Värmeljus (glöm inte att lossa 
vekeshållaren som dock också skall 
återvinnas på metallförpackningar)

Produkterna får vara: max 70 liters 
och anpassat till inkasthuset. Avfallet 
får inte kastas i plastpåsar.

Metallförpackningar



Här placeras inte:
Papper som är försett med klister. Det 

återvinns i Brännbart.

Här placeras:
Presentpapper
Kontorspapper
Tidningar
Magasin 

Produkterna får vara: max 70 liters 
och anpassat till inkasthuset. Avfallet 
får inte kastas i plastpåsar.

Papper

Papper kan återanvändas upp till sju 
gånger innan det anses vara förbrukat 
och istället får gå till energiutvinning. 



Här placeras inte:
Övrigt som ej kan härledas till 
nämnda godkända produkter.

Här placeras:
Förpackning som ryms i 
behållaren. Exempel:
Burkar
Dunkar
Plastflaskor
Frigolit
Plastpåsar
Plastfolie
Plastemballage
Plastkorkar (från t ex 
juiceförpackning)
Kaffekapslar

Plastförpackningar

Består förpackningen av mer än 
ett material ska du skilja dem åt. 
Om det är möjligt. Annars sorteras 
förpackningen efter det viktmässigt 
dominerande materialet. 

Visste du att energiinnehållet i ett kilo 
plastförpackningar är lika stort som i 
ett kilo olja?



Här placeras inte: 
Frigolit
Plast

Övrigt som ej kan härledas till nämnda 
godkända produkter.

Här placeras: 
Wellpapp (med vågigt mellanskikt 
(fluting), i princip fri från andra 
fiberkvaliteter.)
Pappersförpackning (t ex mjölk och 
juiceförpackning)
Papperspåsar

Produkterna får vara: max 70 liters 
och anpassat till inkasthuset. Avfal-
let får inte kastas i plastpåsar.

Kartong kan återanvändas upp till fem 
gånger innan det anses vara förbrukat 
och istället får gå till energiutvinning. 

Kartong



Batterier som slängs i hushållssoporna 
hamnar i avfallsförbränningen. Dels 
brinner metall mycket dåligt, dels 
bildas gaser vid förbränningen – bly, 
kvicksilver och kadium hamnar i 
kretsloppet. När människor eller 
djur sedan får dessa tungmetaller i 
sig, utsöndras de inte i form av urin, 
avföring eller svett. De stannar kvar i 
kroppen vilket kraftigt kan försämra 
vår hälsa! 

Här placeras: 
Batterier

Alkaliska-, brunstens-, kvicksilver-,  
litiumjon-, nickelkadium-, bly-, 
litiumbatterier

Här placeras inte: 
Bilbatterier 
(lämnas i fraktion för Bilbatterier)
Buss-, truck-, traktorbatterier

Samt övriga lämnas på en ÅVC
i ”Farliga baren”.

Batterier



Halmstads Energi och Miljö AB 
info@hem.se | www.hem.se

Telefon: 035-190 190


