
Källsortering – Checklista 
 

o Farligt avfall ska till ÅVC 
o Dit hör kemikalier, färgrester, lysrör, glödlampor, batterier etc 
o På ÅVC finns containers för metall, brännbara sopor, byggrester som 

trä, restavfall som toastolar och en hörna för vitvaror som kylskåp. 
(Detta är en service från kommunen för det är egentligen ett 
producentansvar med all el-skrot) 

o INTE till ÅVC: bildäck, motorer, bilbatterier och annat som ska 
tillbaka till butiken där du köpte varan. 

o Farligt avfall måste ha hela behållare, ska märkas med innehåll och 
får inte blandas. 

o Företag som vill lämna farligt avfall måste först kontakta kommunen 
för avtal. 

 
o Förpackningar ska till ÅVS 
o Dit hör mjölkpaket, flingpaket, plastburkar, konservburkar, 

glasburkar, plastpåsar och glasflaskor.  
o Fraktionerna heter ”mjukplast”, ”hårdplast”, ”papper” och ”kartong”, 

”glas färgat” och ”glas ofärgat” samt ”förpackningar av metall”. 
o På ÅVS kan du också lämna wellpapp och tidningar samt rena 

aluminiumburkar och PET-flaskor som Ammarnäs IF kan panta. 
o INTE till ÅVS: Soppåsen! 
o OBS! Förpackningar som innehåller flera materialslag separeras om 

det är möjligt. Annars tillhör förpackningen det materialslag som 
den innehåller mest av. 

 
o Soppåsen ska till sopkärlet. 
o Hit hör blöjor, papperstussar och smutsiga plastpåsar och annat 

brännbart avfall.  
o Kuvert ska alltid lämnas som brännbart avfall (sorteras ändå bort 

från papper). 
o INTE till SOPPÅSEN: Plåt eller glas! 

 
 
Sorterat avfall blandas inte i bilen som hämtar! 
Källsorteringen är ett system i hela landet. Olika fraktioner åker till olika 
slutstationer. PET-flaskor blir jackor och dragkedjor, glas blir 
isoleringsmaterial och papper blir nya tidningar efter behandling. 
 
Källsortering – pengar, miljö, trivsel. 
Pengar 
1990 deponerade vi 6000 ton avfall per år i kommunen och idag bara 50 ton. Varje 
deponerat ton kostar ca 465 kr bara i skatt! De 650 ton som idag skickas till förbränning 
kostar totalt ca 2000 kr per ton. 
 
 


