SORTERING AV AVFALL
i Borlänge kommun

MATAVFALL OCH BRÄNNBART RESTAVFALL

FÖRPACKNINGAR

Läggs i behållare vid fastigheten/verksamheten.

Förpackningar av papper, plast, metall och glas – samt tidningar och
annat papper ska lämnas på återvinningsstationer om inte separata
behållare finns vid den egna fastigheten/verksamheten.

MATAVFALL
Några exempel är kött- och fiskrester,
kaffe – och tesump, skal från frukt,
grön- och rotsaker samt kladdigt hushållspapper.
Lägg avfallet i brun papperspåse*.
Fyll inte påsen mer än att det går
att vika igen öppningen. Påsen med
matrester läggs i den bruna tunnan.
Använd endast papperspåsar, ej plast.
*Den bruna påsen hämtas kostnadsfritt

BRÄNNBART RESTAVFALL
Här ska bara det som inte går att
sortera på annat sätt läggas. När du
sorterar ditt avfall bör mängden inte
bli så stor.
Avfallet packas i påsar som knyts
ihop och läggs i grå (ljusgrå/mörkgrå)
tunna. På exempelvis skolor och
andra verksamheter kan det vara
containers. Se märkning på
respektive container/behållare.

METALLFÖRPACKNINGAR
Konservburkar,
aluminiumformar
och folie, kaviar- och
majonnästuber, helt
tomma sprayburkar,
kapsyler och burklock
av metall.

PAPPERSFÖRPACKNINGAR
Mjölk-, ägg och juicekartonger, papperspåsar, sko- och klädkartonger.

PLASTFÖRPACKNINGAR
Saftflaskor, läskflaskor
(utan returpant), schampo
och tvålförpackningar,
emballageplast, chipsoch popcornpåsar, kapsyler
och burklock av plast,
godispåsar och andra
plastpåsar.

TIDNINGAR
Tidningar, presentpapper, reklamtrycksaker och annat
papper.

GLAS
Flaskor och burkar
sorterat i ofärgat och
färgat (grönt/brunt).

WELLPAPP/KARTONG
Kraftig kartong och packmaterial i wellpapp. Ska alltid vikas ut och plattas till.

DET HÄR LÄMNAS PÅ FÅGELMYRA ÅTERVINNINGSCENTRAL

• Asbest (förpackad)
• Aska
• Batterier
•B
 rännbart grovavfall
• Böcker till återvinning
• Deponirest
• Däck med och utan fälg
• Elektronikavfall
• Farligt avfall

• Gips
• Impregnerat trä
• Jord
•K
 läder och textilier
• Lastpallar
• Lysrör och lampor
• Matolja och matfett
• Metallskrot
• Pantförpackningar

• Ris
•S
 aker till Ta Till Vara
• Sten, klinker och betong
• Träavfall, virke
• Trädgårdsavfall
• Vitvaror
• Wellpapp

I Borlänge ska allt avfall sorteras. Det bästa är att
se till att det inte blir något avfall alls.
Det avfall som ändå uppstår ska sorteras så att man
antingen kan återanvända den gamla produkten eller
återvinna materialet som produkten är tillverkad av.
Om de alternativen inte är möjliga, återstår att ta
tillvara materialen så det går att utvinna energi.
Matavfall kan rötas och bli biobränsle och biogödsel.
Den del av avfallet som är brännbart restavfall går till
framställning av el och fjärrvärme.

Vi ägs av Borlängeborna och finns tillgängliga dygnet runt. Vi sköter
el, fjärrvärme, stadsnät, vatten, avlopp, dagvatten, avfall, gator, vägar
och grönområden i hela stan. Tillgänglighet, stor hänsyn till miljön
och bra service till låga priser är vårt mål.
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Vi gör nytta i din värld och din vardag

