
Hur vi sorterar  
vårt avfall i 
Malung-Sälen



Så här sorterar du ditt hushållsavfall

Matavfall Först och främst ska vi tänka på att minska matsvinnet. I Dalarna slänger vi 6500-7500 ton mat 
per år, ca 20-25 kg per person. Dessutom häller vi ut ca 13–16000 ton mat i slasken, ca 45-55 kg per person. Alldeles för mycket mat 
slängs på grund av dålig planering av matinköp. Om vi planerar våra matinköp bättre och har bättre koll på vad som finns i kylen och 
äter upp maten innan vi handlar nytt kan vi minska matsvinnet. Det matavfall som ändå uppstår ska vi lägga i avsedd papperspåse 
och sedan i det bruna kärlet för matavfall så att matresterna kan bli biogas. 

Exempel på matavfall
Matavfall, kaffefilter, kaffe- och tesump, 
hushållspapper och äggskal.

Påsar för matavfall finns 
att hämta i mataffärer. Mer 
information finns på www.
vamas.se.

Låt vått avfall rinna av i  
slasken, använd slaskskra-
pan. Låt påsen vara öppen, 
så att fukt kan ventileras ut.

Byt påse ofta, fyll den till 
högst tre fjärdedelar. För-
slut påsen väl innan du 
slänger den i det bruna 
avfallskärlet.

Den så kallade avfallstrappan ska enligt be-
slut av EU styra hur avfallet ska tas omhand 
inom EU. Enligt avfallstrappan ska vi i första 
hand arbeta förebyggande. Det innebär att vi 
ska se till så att det skapas så lite avfall som 
möjligt genom att minska avfallets mängd. 
Vi ska också minska avfallets farlighet. 
Det avfall som faktiskt finns ska vi försöka 
återanvända, till exempel genom att skänka 
bort gamla saker eller lämna dem till second 
hand butiker. Även pantflaskor i glas är ett 
exempel på återanvändning.

När återanvändning inte är möjlig ska vi 
återvinna materialet. Det gör vi idag bland 
annat med förpackningar och tidningar men 
också genom kompostering eller rötning av 

matavfall eller kompostering av trädgårdsav-
fall. Om avfallet inte kan materialåtervinnas 
ska energin i avfallet utvinnas genom för-
bränning. Som ett sista alternativ ska depone-
ring väljas.

Låt avfallstrappan vägleda dig i dina val 
och hjälpa dig att ta ansvar för miljön och 
framtiden.

På www.dalaavfall.se under fliken sortering 
finns en sorteringsguide som hjälper Dig att 
sortera rätt om Du är osäker!

Använd alltid den ven-
tilerade behållaren och 
brun papperspåse. Inga 
plastpåsar får användas!

Jag älskar luft!Jag älskar luft!

Vad händer sen? 
I dagsläget blir det insamlade matavfallet 
biogas. Om du vill veta 
mer om matavfallet 
och biogas kan du 
surfa in på  
www.vamas.se

Matavfallspåsar



Restavfall är det avfall som blir kvar efter att du har sorterat ut matavfall och förpackningar. 

Förpackningar

Plastförpackningar 
Plast blir möbler och påsar
Den återvunna plasten blir bland annat 
blomkrukor, delar till fordonsindustrin och 
byggindustrin. Ett ton hårda plastförpack-
ningar kan återvinnas till 84 000 blomkrukor. 

Mjuka plastförpackningar återvinns huvud-
sakligen till nya sopsäckar, bärkassar och 
kabelskydd.

Pappersförpackningar 
Gammalt papper blir nytt papper

Glasförpackningar
Gammalt glas blir nytt glas
Cirka 40 procent av det återvinningsbara glaset 
används för tillverkning av nya flaskor och lika 
mycket går åt vid tillverkning av  
byggnadsisolering.

Metallförpackningar 
Metall blir ny metall
Insamlade kapsyler blir till järnvägsräls och 
armeringsjärn. Stål och aluminium kan 
återvinnas hur många gånger som helst utan 
kvalitetsförlust.

Tidningar och trycksaker 
Gamla tidningar blir nya tidningar

1. Rengör 
Skölj ur förpackningarna och 
låt dem torka för att undvika 

lukt

2. Separera 
 Ta av skruvkorkar och 

kapsyler och sortera dem var 
för sig

3. Vik ihop
 Då får det plats mer i behål-

larna

4. Häll ur påsen
Metall- och plastförpackningar 
skall ligga löst i sina behållare. 

Sortera påsen för sig

Exempel på restavfall
Diskborstar • tandborstar • snus • cigarettfimpar • kuvert • 
post-itlappar • tuggummi • rakhyvlar • böcker med hård pärm • 
plast som inte är förpackningar, t ex plastbestick.

Om du är osäker på vad som räknas som restavfall - surfa in på 
sorteringsguiden som du finner på www.dalaavfall.se.

Så här gör du
Samla ditt restavfall i en platspå-
se och lägg i det grå avfallskärlet 
för restavfall.

Vad händer sen?
Ditt insamlade restavfall går 
till förbränning och blir  till 
värme och varmvatten till 
hushåll.

Använda mjölkpaket och mjölpåsar blir till 
nya cornflakes- och vällingpaket. Pappers-
fibrer är så starka att de tål att återvinnas 
fem till sju gånger.

Pappret återvinns och levereras 
till tidningstryckerier och blir nya 
tidningar. En viss del av de insamlade 
tidningarna återvinns till hushålls- 
och toalettpapper.

Textilinsamling
Insamlingsbehållare för textilier från 
Human Bridge finns vid flera av åter-
vinningsstationerna i kommunen. Gå 
in på www.vamas.se för att ta reda på 
vart din närmsta behållare finns.

Vad räknas som en förpackning? 
Konstruktioner som används för att innehålla, leverera och 
presentera en vara klassas som förpackning. Som konsument 
är konservburkar, ketchupflaskor och mjölkkartonger exem-
pel på förpackningar. 

I dagsläget består det insamlade restavfallet till 40 % av för-
packningar. Förpackningar som gör större nytta om de lämnas 
till återvinning. Förpackningar ska sorteras ut och lämnas på 
återvinningsstation. 

Hitta din närmaste återvinningsstation på www.vamas.se.



Farligt avfall
Farligt avfall ska lämnas till återvinnings-
central. OBS! Läkemedel och kanyler skall 
lämnas till Apoteket!

Exempel på farligt avfall;

 ✓ Målarfärg, även vattenlösliga. 
 ✓ Glödlampor
 ✓ Lysrör och energisparlampor
 ✓ Lim, kitt och fogmassa
 ✓ Rengöringsmedel
 ✓ Produkter med  

kvicksilverinnehåll
 ✓ Oljor
 ✓ Batterier

Elavfall
Allt som drivs med sladd eller batteri,  
t ex datorer, TV, Hi-Fi, klockor, telefoner, 
leksaker, hårblås, laddare, sladdar, radio, 
ficklampor.

Lämnas till kommunens 
återvinningscentral eller 
till butiker i kommunen 
som har el-insamlings-
skåp. 

På www.vamas.se finner 
du information om vart 
el-insamlingsskåpen 
finns.

Mobil insamling
Vi ger oss ut i kommunens ytterområden för att hämta grovavfall, information om 
när och var kommer i Malungsbladet, på hemsidan och Facebook.

Ej återvinningsbart (deponi)
Exempel på saker som inte går att återvinnas är porslin, dricksglas, fönsterglas i karm, speglar, 
keramik, lergods, cement, betong och tegel.

AME-butiken tar emot möbler, in-
redning, husgeråd, cyklar och byggmaterial 
för att renovera och sälja. Ej vitvaror!

Du får inte betalt men din gåva skapar  
arbete och minskar sopberget i Malung- 
Sälens kommun. AME-butiken Second hand 
har även insamling på alla våra återvinnings-
centraler.

AME-butiken Second hand
Rosengrensfastigheten
Tel 0280 - 183 59

Öppettider
Måndag - onsdag kl 10-15

Återvinningscentral
Grovavfall, farligt avfall, elektronik, el-avfall, metallskrot, vitvaror, kyl och frys, ej återvinningsbart (deponi), trädgårdsavfall och 
brännbart restavfall som inte får plats i avfallskärlet hemma ska lämnas på återvinningscentralen. Här kan du även lämna textilier till 
Human Bridge, och gamla möbler till Ta till Vara. Mer information om insamling av textilier och möbler finner du på www.vamas.se

Öppettider Återvinningscentraler

Grovavfall
Endast skrymmande avfall, ej vanligt 
hushållsavfall. Till exempel  möbler, större 
leksaker, madrasser och skidor m m. 

Trä flisas och skickas till värmeverk för 
förbränning. Där återvinns energin och blir 
till el eller värme. 

Metallskrot, stora saker och skrot som består 
av många olika metaller. Jord, sten, tegel och 
betong krossas och blir täckningsmaterial på 
deponier eller bottenlager när man bygger 
nya vägar, parkeringsplatser och liknande. 
Återvunnet gips blir nya gipsskivor. 

E-post kundservice@vamas.se.  
Telefon 0280-185 80.

Kundservice  
Tel 0280-185 80,  
Vardagar 8-12, 13-15

ÅTERBRUK

E-post         kundservice@vamas.se
Web www.vamas.se
Facebook Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB

Malung

Mån 14-19
Tis 10-16
Ons 07-19
Tors 14-19
Fre 10-16
Lör 10-16
Sön Stängt

Lima

Mån 14-19
Tis Stängt
Ons 14-19
Tors Stängt
Fre 10-16
Lör* 10-16
Sön Stängt 

*Öppet lördagar 
jämna veckor

Sälfjället

Mån 14-19
Tis 10-16
Ons 14-19
Tors 07-19
Fre 10-16
Lör Stängt
Sön 10-16


