
Källsortering i Hedemora 
    

    
Åsgatan 78  
Stationsgatan 1 
 
Hedemora kommun inför källsortering från och med den 2008 02 01. Det innebär att 
alla sopor skall sorteras enligt Hedemora kommuns sorteringsguide.  
 
Sopnedkastet kommer att stängas och en blå minicontainer samt en brun tunna 
kommer att placeras till vänster om infarten till parkeringen på gården. 
Iden blåa minicontainern får man endast slänga brännbart avfall. I den bruna tunnan 
enbart komposterbart avfall. 
Övrigt avfall se kommunens sorteringsguide som vi bifogar 
 
Vi kommer att dela ut komposthållare och påsar under en övergångsperiod i slutet av 
januari och i början av februari.   
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Komposterbart avfall 
    
Alla hushåll kommer att få komposterbara påsar och hållare för påsarna. Påsarna 
kommer att finnas att hämta i livsmedelsaffärer.  
 
Kompostpåsarna ingår i abonnemanget och är de enda som får användas 
 för kompostavfallet.  

    
    Exempel på komposterbart avfall: 
 

• matrester, tillagade eller råa av kött och fisk,  
grönsaker, pasta, potatis, ris  

• bröd, kex, kakor, bullar  
• skal från frukt, grönsaker, rotfrukter  
• ägg och äggskal  
• räk- och kräftskal 
• fiskben och fiskrens 
• mindre köttben  
• snacks och godis  
• kaffefilter, kaffe- och tesump  
• mindre mängder hushållspapper 

   
                    
 

Brännbart avfall 
 
 Exempel på hushållsavfall som ska läggas i kärlet för brännbart avfall: 

 
• mjukplast, plastpåsar, plastfolie  
• köttfärstråg 
• godispapper  
• dammsugarpåsar  
• blöjor  
• hundbajspåsar 
• cigarrettfimpar, tobak, snus 
• cellplast, typ frigolit 

 

• smutsigt papper   
• diskborstar och trasor   
• tyg, kläder och skor  
• leksaker av trä och plast utan 

batterier 
• hårdplast som inte är 

förpackningar 
 

Vid Hamre Återvinning får du lämna brännbart grovavfall som är så stort att det inte får 
plats i kärlet. 

 
Förpackningar och tidningar 
 
Alla förpackningar och tidningar ska återvinnas och lämnas på de återvinningsstationer 
som finns utplacerade på alla större orter i kommunen. För Er är de närmaste 
återvinningsstationerna bakom Gussarvsskolan och parkeringen vid Erikshjälpen 
(gamla Hemköp). 
 
Där ska du lämna hårda plastförpackningar, glasförpackningar, metallförpackningar, 
pappersförpackningar, tidningar och trycksaker.  
    
Se på nästa sida hur du sorterar dina förpackningar.   

 



 

Förpackningar ska sorteras ur ditt hushållsavfall  
och lämnas till återvinningsstationen 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GLASFÖRPACKNINGAR 
    
Exempel: flaskor och burkar av färgat och ofärgat 
glas  
 
 
Obs!  33 och 50 cl 
returflaskor lämnas mot 
pant i butiker. 
 
 

 
 
Porslin, keramik och annat glas som inte är 
förpackningsglas lämnas vid Hamre Återvinning 
som obrännbart grovavfall.  
 
Glödlampor och lysrör räknas som elavfall och 
lämnas till Hamre Återvinning. 
 

METALLFÖRPACKNINGAR 
 
Exempel: konservburkar, 
sprayburkar, tuber, 

kapsyler och lock, 

dryckesburkar utan pant, 

penseltorra färgburkar, 
aluminiumfolie och - 

formar. 

  
 
Burkar med färg- och limrester är farligt avfall och 
ska lämnas vid miljöstationen på Hamre.  
 
Stora förpackningar som inte går ner i behållaren 
på återvinningsstationen och metallskrot som inte 
är förpackningar lämnas som grovavfall till Hamre 
Återvinning. 
 
Dryckesburkar av aluminium lämnas mot pant i 
butik. 
 

PLASTFÖRPACKNINGAR  
 
    
Hårda plastförpackningar 
 

Exempel: flaskor, burkar, 
dunkar och små hinkar 

 
Förpackningarna ska vara 
diskade eller ursköljda. 

 

 
Obs!  Stora förpackningar som inte går ner i 
behållaren på återvinningsstationen lämnas till 
Hamre Återvinning.  
 
Plastartiklar (t ex möbler och leksaker), som inte 
är förpackningar lämnas som grov- eller 
hushållsavfall.  
Plastflaskor med pant lämnas i butiker. 
 
OBS! Ej mjuka plastförpackningar  
Exempel: bärkassar, plastpåsar, refillpaket, 

plastfolie och -film 
 
De mjuka plastförpackningarna läggs i det 
brännbara hushållsavfallet. 
 

PAPPERSFÖRPACKNINGAR 
 
Exempel: sockerpåsar, pastapaket,  
mjölk- och juicepaket hundmatsäckar 
presentpapper, toarullar, skokartonger 
 och wellpapplådor 

 
 
Förpackningarna ska vara 
diskade eller ursköljda. 
 
Obs! Kuvert läggs i det 
brännbara hushållsavfallet. 
  

TIDNINGAR OCH TRYCKSAKER 
 
Exempel: tidningar, tidskrifter, kataloger och 
reklamblad. 
 

 

 
Obs!  
Blanda inte tidningar och 
pappersförpackningar. 
 

 


