
Så här sorterar du på återvinningscentralen ”ÅVC” 

Sortera soporna redan när du lastar bilen eller släpet. Det underlättar ditt besök på 

återvinningscentralen. Sortera gärna soporna i säckar eller kartonger men töm ur säckarna/ 

kartongerna i rätt container. Säckarna är mjukplast. Kartongen är wellpapp. 

Vi försöker att i möjligaste mån ha följande ordning på våra containers på 

återvinningscentralerna:  

 

Återanvändningsbod finns på alla våra återvinningscentraler, här lämnar du hela och 

fungerande saker som du samtycker att någon annan kan få använda ett tag till. 

 

 

 
 

Här slänger du saker som består av minst 70 % metall. Bord med metallunderrede, 

strykbrädor mm som till stor del har metaller kan slängas här. Metallförpackningar, som 

exempelvis tomma färghinkar(torkade), som är för stora för återvinningsstationernas inkast 

kan du slänga här. 

Försök gärna att separera stora partier av icke metall, träskivor på bord med benstativ av 

metall brukar vara enkla att ta bort.  

 

 

 
 

Kartonger av wellpapp är en förpackning och hör egentligen inte hemma på en 

återvinningscentral. Men eftersom de oftast är för stora för att kastas på en 

återvinningsstation som pappersförpackning tar vi emot wellpapp här. Platta till 

kartongerna! Wellpappen återvinns till ny wellpapp. 

 

 
 

Mjukplast här slänger du plastpåsar, plastsäckar, emballageplast och alla större 

förpackningar av plast och frigolit etc. som inte går att lämna på återvinningsstationerna. 

Ensilageplast, presenningar och säckväv får inte läggas hit. 

 



 
 
 

Hårdplast, stora och skrymmande plastförpackningar som plaststolar, trädgårdsmöbler, 

hinkar och dunkar av plast sorterar vi separat för de måste krossas till mindre bitar innan vi 

transporterar till förbränning och energiåtervinning i Sundsvall. 
 
 

 
 

Här slänger du Tapeter, Linoleummattor, Textiler, Skor, CD skivor, VHS kassetter och saker 

som inte kan återvinnas på annat sätt (heter också Brännbart). Detta transporteras till 

förbränning och energiåtervinning i Sundsvall. Inga förpackningar får hamna här. Inte 

heller tidningar och kontorspapper.  

Vi har som mål i kommunen att minska mängden som går till förbränning och vi vill att det 

ska vara lätt att sortera rätt. 

 

 
 

Stoppade möbler sorteras separat, dessa krossas till mindre bitar innan vi kan transportera 

dessa till förbränning och energiåtervinning i Sundsvall. 

 

 
 

Presenningar sorteras separat, dessa krossas till mindre bitar innan vi kan transportera 

dessa till förbränning och energiåtervinning i Sundsvall. 

 



 
 

Impregnerat trä ska sorteras för sig. Impregnerat trä innehåller giftiga ämnen som vi måste 

hantera på ett särskilt sätt. Det skickas också till förbränning och energiåtervinning i 

Sundsvalls värmeverk som har en bra rökgasrening.  
 

 

Trä sorterar vi och skiljer på Behandlat och Obehandlat trä. 

 

 
 

Behandlat trä, här lämnar du målade brädor/ plankor, trämöbler utan stoppning, köksskåp, 

inredningar, och spånskivor etc.  

Trä energiåtervinns i Jämtkrafts värmeverk i Lugnvik. Men det blir en kostnad så det är 

viktigt att rent, obehandlat trä inte kastas hit då vi kan återanvända det till kompostering. 

 

 
 

Obehandlat trä återanvänder vi som flis och komposterar anläggningsjord tillsammans med 

torkat slam, komposten kommer att återanvändas till sluttäckning av våra deponier. 

Endast rent trä, inga spånskivor eller målade brädor eller möbler. 

 

Glas, Porslin och Mineralull går inte att återvinna varken till nytt material eller till energi och 

är inte skadligt för miljön. Det är, i stort sett, det enda som ska till ”soptippen”, det kör vi till 

deponi på Gräfsåsens avfallsanläggning i Östersund. Vi har som mål i kommunen att minska 
mängden som går till deponi och vi vill att det ska vara lätt att sortera rätt.(Kallas också 

Deponiavfall eller Restavfall.) 



Ren betong, tegel, kakel mm lägger vi till konstruktionsmaterial som vi återanvänder när 

vi bygger våra planer/ ytor för materialhantering mm. Här kan du också lägga sten och jord 

som inte är förorenad. 

 

Aska lägger du i en separat container, det återanvänder vi till sluttäckning av deponier. Kom 

ihåg att tömma ur säcken som inte får lämnas här. 

 
 

Här lägger du ren gips utan reglar i trä eller metall. Tapetbeklädda gipsskivor går däremot 

bra. Inte heller gips kan vi återvinna på ett bra sätt så det går också till soptippen i 

Östersund. Men det ska inte blandas med annat material utan läggs för sig.   

 

  
 

Latrin får du lämna på återvinningscentralerna i godkända och förslutna kärl. Finns att köpa 

så kontakta personalen på plats. 

 

 

 

 

 

 



Miljöfarligt avfall  

Hit hör det mesta som innehåller ämnen som är skadliga för människor och miljö.  

Miljöfarligt avfall sorterar du enligt skyltarna nedan: 

 
 

 
 

Kyl och Frys sorteras för sig eftersom många kylar och frysar innehåller freon och ska tas 

omhand på särkilt sätt. Övriga vitvaror ska också sorteras för sig.  

Allt annat med sladd eller batteri ska du sortera som Elektronik.  

 
 

 
 

Som Små batterier räknas också alla slags laddningsbara batterier till exempelvis  

borrmaskiner.  

 

 
 

Här lämnar du alla sorter av ljuskällor. 

Alla raka lysrör med en längd över 50 cm sorteras för sig.  

Hantera alla lampor varsamt så de inte går sönder och orsakar skärskador eller läcker ut 

miljöfarliga ämnen. Lågenergilampor och lysrör innehåller kvicksilver som är skadligt för hälsa 

och miljö.  

 

De flesta toner kasetter innehåller inte miljöfarliga ämnen men det finns några som gör det. 

Det kan vara svårt att avgöra om termometern innehåller kvicksilver så vi tar emot alla slags 

termometrar som Kvicksilver. 

Överblivna färgslattar ska sorteras som Färg. Även vattenbaserad färg ska lämnas här. 
  



 
 

Vi tar emot alla miljöfarliga vätskor men se till att flaskorna är ordenligt upp märkta. Vet du 

inte vad flaskan innehåller; kontakta personalen.   

Miljöfarligt avfall tas om hand för återvinning eller destruktion.   

 

Trädgårdsavfall, park och trädgård 

 

Stammar, grenar och kvistar ska du sortera för sig. Det måste krossas innan vi blandar det 

med torkat slam då vi gör kompost och återanvänds som anläggningsjord. 

 

 
 

Löv, häck och gräsklipp lägger vi i en egen hög, det komposteras utan att krossas. 

Kom ihåg att tömma ur säcken som inte får lämnas här. 

 

 

 
 
 

Förpackningar och tidningar ”FTI eller ÅVS” 

Utanför återvinningscentralerna finns återvinnings stationer (kallas också FTI, ÅVS eller gröna 

behållarna) för pappers och plastförpackningar, papper och tidningar, färgat och ofärgat glas 

samt metall förpackningar. På de flesta återvinningsstationerna finns också en ”batteriholk” 

för småbatterier.  

 



Att tänka på 

Skärande och stickande hushållsavfall som knivar och dylikt ska förpackas så det inte kan 

orsaka skada. 

Kanyler och sprutor ska läggas i godkända punktionssäkra behållare som finns på Apotek. 

Fylld behållare lämnas på Apoteket. 

Mediciner lämnas också till Apoteket. 

Allt tar vi inte emot 

Nedanstående avfall får du inte lämna på våra återvinningsanläggningar. 

 Ensilageplast, har en egen organisation för insamling. 

 Däck, har en egen organisation för insamling och en omgång till personbilar får 

lämnas där du köper däcken, sitter fälgen kvar kan du få betala en avgift. 

 Asbest, eternit lämnas på Gräfsåsens avfalls anläggning i Östersund. 

 Ammunition och sprängmedel etc. lämnas till Polisen. 

 Med mera, kontakta oss i förväg om du är osäker. 


