
                                           

S O R T E R I N G  -  Å T E R V I N N I N G

OBSERVERA ATT ÅTERVINNING ENDAST GÄLLER
FÖRPACKNINGAR OCH RETURPAPPER!

Returpapper:
Tidningar, kataloger, broschyrer och övrigt papper. Kuvert får inte läggas i
kärlet för returpapper. Böcker med hårda pärmar slänger du i kärlet för 
hushållssopor eller lämnar i vårt bibliotek i gången mellan A och B. 

Pappersförpackningar:
Förpackningar av papper eller kartong, till exempel mjölk-, ägg och juice-
förpackningar. Är pappinnehållet mer än hälften räknas förpackningen 
som papper. Stora emballage får du själv transportera till återvinningen. 
Tomma förpackningar kan man med fördel trampa på för att minska 
volymen. 

Färgade och ofärgade glasförpackningar:
Glasburkar och glasflaskor delar du upp i ofärgat och färgat glas. 
Metallock tar du av och lägger i kärlet för metallförpackningar. Tänk på att
inte slänga föremål av porslin eller keramik i glaskärlen 

Metallförpackningar:
Konservburkar, kaviartuber och aluminiumfolie är exempel på 
förpackningar av metall. Metallskrot som grytor och gardinstänger är inte 
förpackningar ska tas till en återvinningscentral. Värmeljus Kom ihåg att 
lossa vekhållaren så att aluminium och stål kan återvinnas var för sig. 

Plastförpackningar:
Schampoflaskor, saftflaskor, plastpåsar, chipspåsar o s v. Ett bra sätt att 
kontrollera om förpackningen är metall eller plast är att trycka ihop 
förpackningen. Vecklar den ut sig igen är det plast. Plastföremål som inte 
är förpackningar ska du däremot lägga i behållaren för hushållssopor. Det 
kan till exempel vara plastleksaker, tandborstar, blomkrukor och 
diskborstar.

                                                                                                                          



S O R T E R I N G   Ö V R I G T

Matavfall:
Det är viktigt att du använder de bruna papperspåsar som är speciellt 
avsedda för matavfall. Om du slänger plast i kärlen för matavfall kan inte 
matavfallet användas i anläggningen som gör gas av matavfallet.

Hushållssopor:
"Vanliga" hushållssopor som inte ska återvinnas hämtas av Karlstads 
Energi och körs till energiverket på Heden för att brännas. 

Batterier och glödlampor:
För dessa finns särskilda uppmärkta behållare.

Miljöfarligt avfall:
Miljöfarliga ämnen som kemikalier och färger måste du själv till någon av 
kommunens återvinningscentraler. 

Grovsopor:
Det finns inga utrymmen för grovsopor hos oss! Det är därför förbjudet att
lämna överblivna saker som exempelvis hushållsapparater, stekpannor, 
väskor o s v. Ta istället kontakt med insamlingsföretag som kan hämta 
funktionsdugliga saker hemma hos dig. Kan du inte själv köra  bort 
föremålen till någon av kommunens återvinningscentraler så kanske du 
kan be någon granne om hjälp. Om du tänker att ”någon tar väl hand om 
det” så tänk på att alla får vara med och betala denne/denna ”någon”. 
Närmaste återvinningscentral finns på Wåxnäs.

 


