
Komposterbart hushållsavfall
Matrester, äggskal och mindre ben läggs i 
papperspåse som sedan slängs i det bruna 
kärlet. Blanda gärna med hushållspapper 
om hushållsavfallet är för blött. 

Läs mer på filipstad.se om matavfall.

Brännbart hushållsavfall
Brännbart hushållsavfall samlas i en valfri 
påse och läggs i det gröna kärlet.

T ex kuvert, all plast som inte är en  
förpackning, dammsugarpåsar, blöjor, 
tops, snus och tuggummi. 

Så här sorterar vi vårt avfall

Sorterat 

avfall

Hämtas av sopbilen

Lämnas till återvinningsstationen
Ofärgade  
glasförpackningar
Endast burkar och flaskor! 

OBS! Pantflaskor  
lämnas i butik. 

Glödlampor är elavfall.

Färgade  
glasförpackningar
Endast burkar och flaskor!

Ej dricksglas, spegelglas och  
fönster.

Metall- 
förpackningar
Är det en tub så töm 
ut så mycket det går 
och låt sedan korken 
sitta kvar. 

Metallskrot All metall som 
inte är en förpackning. 

T ex kastruller, verktyg, 
cyklar, takrännor, stuprör, 
fälgar. Fälgar med däck 
sorteras separat.

Elavfall Allt som 
drivs med sladd 
eller batteri. 

T ex hemelektronik, låg- 
energilampor, lysrör, 
klockor, telefoner, laddare, 
leksaker.

Återbruk Allt som någon annan 
kan ha glädje av. 

Återbruk till Fenix Secondhand. 
Byggåterbruk, privatpersoner 
kan lämna och hämta vad de 
önskar.  
Fritidsartiklar till Fritidsbanken. 
Kläder till välgörenhet.

Lämnas till Långskogens återvinningscentral

Plastförpackningar
Återvinn såväl hård- som 
mjukplast. 

De läggs löst i samma 
behållare och separeras i 
mekanisk eftersortering.

Pappersförpackningar
Återvinn såväl kartong som 
påsar. 

Platta till och vik ihop  
förpackningen.

Tidningar och trycksaker
Även böcker med mjuk 
pärm och kollegieblock med 
spiralrygg. 

OBS! Inga kuvert och  
post-it lappar.

Träavfall Sorteras 
i fraktionerna: tryck-
impregnerat, pallar, 
pallkragar och övrigt 
träavfall.

Deponi Det som inte kan 
brännas eller återvinnas. 

T ex porslin, keramik,  
säkringar, proppar,  
lerkrukor, gips.

Brännbart Grovavfall Endast skrymmande 
avfall, ej vanliga hushållssopor. 

T ex möbler, större leksaker, madrasser, skidor m.m.

Möbler med fjädring  Soffor, resår- 
madrasser m.m. som har fjädring.

Wellpapp kännetecknas  
av sitt vågskikt. 
 
Små mängder kan lämnas 
på återvinningsstationen.

Trädgårdsavfall T ex gräs, mossa, löv, 
sly. Får ej innehålla stubbar, stenar, större 
trädgrenar eller plastsäckar.

Farligt avfall Färgrester,   
batterier, lösningsmedel, lack, 
lim, oljerester, asbest, kemikalier, 
sprayburkar, kvicksilverhaltiga 
material.
Förslut behållaren väl och 
märk den med innehållet eller 
skriv ”okänt” om du inte vet. 
Blanda inte olika avfall.

Däck Sorteras uppdelat i två fraktioner; 
med eller utan fälg.

Asbest Eternitplattor och enstaka bitar. 

Behandlas som farligt avfall. 

Planglas Fönster, bilrutor, speglar och dricksglas. Gips

Vitvaror Kylskåp, spis, tvättmaskiner etc. 
Sorteras uppdelat i två fraktioner; med eller utan 
köldmedia.


