


Sortera Mera! 
Genom att sortera ditt avfall väl kan farliga 
ämnen tas omhand på ett säkert sätt. Därmed 
skyddas människor och miljö.  
 
Genom att hålla isär olika material kan det 
mesta också återvinnas så att det kan bli nya 
produkter. Vi sparar energi och naturresurser 
genom att använda materialen flera gånger. 



Sortering i Sälenfjällen idag 

Centrala uppsamlingsstationer - Matavfall och restavfall 
 
Återvinningsstationer – Förpackningar och tidningar 
 
Återvinningscentral – Grovavfall och farligt avfall  
	
	



Återvinningsstationer 
i Sälenfjällen 



Centrala 
uppsamlingsstationer idag 

Det gröna prickarna visar 
CUS:ar för mat och 
restavfall. 

Röda prickar är  
återvinningsstationer.  

	



Sortering i framtiden 
	
För att sorteringen ska fungera är det viktigt att ha: 
  
§  Likadan sortering på alla stationer 
§  Välplacerade stationer 
§  Samma sortering i hushållen som vid stationerna 
§  Information om sortering i hushållen. 

Det ska vara lätt för kunden att göra rätt! 



Situationsplan för stationer 

Förpackningar	
PL=	Plast	
PA	=	Papper	
TI	=	Tidningar	
OF	=Ofärgat	glas	
FG	Färgat	glas	
ME=Metall	
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Utseende på hus för matavfallskärl	
	
	

Där det finns befintliga hus för 
matavfallskärl så föreslås dessa 
användas till nya stationerna 



Befintliga stationer i dagsläget i Tandådalen 



Det gula prickarna visar förslag på var nya 
stationer kan placeras i Tandådalen. 

Vid de nya stationerna ska insamling av 
följande avfallsslag finnas: Matavfall, 
förpackningar och tidningar*, restavfall och 
batterier.  

*Glas, metall, papper, plast och tidningar 



Fjällsortering 
Fördelar 
+ Sorteringen är komplett på hela fjället 
+ tydligt mot kund/gäst 
+ färre stationer underlättar underhåll 
+ bra förebild till andra turistorter 
 
Nackdelar 
-  Glesare mellan stationer, kunder kan behöva åka längre för att slänga 
-  Högre tryck på stationer kräver bra logistik 
-  Det kan bli svårt att hitta mark för stora stationer i vissa områden 

	



Förslag på förbättrad sortering i hushållen 

Vamas har tagit fram Sortera Mera-kit 
som kan införas i alla typer av boenden i 
Sälenfjällen 
 
 
Sortering av matavfall  och restavfall 
sorteras separat 



Layout på Sortera Mera kit 



Sorteringsguide 

VAMAS	har	tillsammans	med	
Dala	Avfall	ett	verktyg	som	
hjälper	dig	att	sortera	rätt	



	
	
	

Avfallshantering 
-  ett gemensamt ansvar 

Tack för att du sorterar! 


