
Så här sorterar vi hushållssopor 

I det bruna kärlet lägger du dina 
plastpåsar med matavfall. Knyt 
påsen med dubbelknut inget 
löst avfall ska läggas i kärlen.

I det gröna kärlet lägger du dina 
plastpåsar med restavfall. Knyt 
påsen med dubbelknut inget löst 
avfall ska läggas i kärlen.

Visste du att
• Båda kärlen töms med tvåfacksbil, så det blir inga extra körningar.
• Matavfallet (brunt kärl) blir biogas och att plastpåsen rivs sönder och går 

till förbränning som producerar värme.
• Restavfallet (grönt kärl) lämnas till förbränning och blir till värme och el. 





Matavfall
I det bruna kärlet lägger du hushållets plastpåsar med matavfall.
Alla plastpåsar ska vara knutna med dubbelknut inget löst avfall får läggas i 
kärlen. 

OBS! Inget trädgårdsavfall får lämnas i kärlet.

Restavfall
I det gröna kärlet lägger du hushållets plastpåsar med restavfall.
Alla påsar ska vara knutna med dubbelknut inget löst avfall får läggas i kär-
len.

OBS! Man får INTE slänga farligt avfall som till exempel batterier, glödlampor, 
elkablar mm.

Farligt Avfall
Ditt farliga avfall lämnar du på din kommuns återvinningscentral 
För öppettider se din kommuns hemsida.

På återvinningscentralen kan du även lämna möbler, uttjänta vitvaror, elektro-
nik, kläder, plast, metall, porslin, träavfall, impregnerat trä och trädgårdsav-
fall. För trädgårdsavfall, se även §23 i Renhållningsföreskrifterna.

Förpackningar och tidningar
Förpackningar lämnar du på någon av de återvinningsstationer som finns i 
kommunen. För mer information se din kommuns hemsida. 

Lämnar du annat än förpackningar & tidningar, riskerar du att bli anmäld för 
nedskräpning enlig Miljöbalken Kap 15, §26.

Läkemedel
Läkemedel och kanyler lämnar du till närmaste apotek i respektive kommun.

Sprutor och överblivna läkemedel för djur ska lämnas till din veterinär eller på 
närmaste apotek om du köpt det där.



Kontakt och föreskrifter
Det är kommunernas renhållningsföreskrifter som ligger till grund för hante-
ringen av hushållsavfall. De finns att läsa på våra hemsidor.  

I våra gemensamma renhållningsföreskrifter står bland annat:

”10 § Hushållsavfall under kommunens ansvar ska lämnas till renhållaren om inte annat 
sägs i dessa föreskrifter. Hushåll och andra förbrukare är skyldiga att utsortera avfallsslag 
enligt Bilaga 1. Utsorterade avfallsslag kan lämnas på plats som anvisas i Bilaga 2. Det 
utsorterade avfallet ska transporteras bort från fastigheten så ofta att olägenhet för 
människors hälsa och miljön inte uppstår.”

Bengtsfors kommun
www.bengtsfors.se 
Box 14, 666 21 Bengtsfors
0531- 52 60 00
kommun@bengtsfors.se

Dals-Eds kommun
www.dalsed.se 
Box 31, 668 21 ED   
0534-190 00
kommun@dalsed.se

Färgelanda kommun 
www.fargelanda.se
Allhemsvägen 5, 458 80 Färgelanda
0528-56 70 00
kommun@fargelanda.se

Melleruds kommun
www.mellerud.se
Box 64, 464 80 Mellerud
0530 – 180 00
kommun@mellerud.se

Om du behöver byta storlek på 
det gröna kärlet eller vill ändra 
frekvensen på tömningarna  
kontakta din kommun.

Visste du också

På återvinningsstationen
Det är Förpacknings- och tid-
ningsinsamlingen som ansvarar 
för att tömma de olika behållarna 
på återvinningsstationerna. Om 
behållarna är i behov av tömning 
kan du anmäla det till dem via 
deras hemsida www.ftiab.se eller 
till kundtjänst: 0200-88 03 11 

Om återvinningsstationen är full 
och du lämnar dina förpackningar 
utanför eller lämnar avfall som 
inte hör hemma där räknas det 
som nedskräpning enligt Miljöbal-
ken (kap 15, §26); den som med 
flit eller av oaktsamhet skräpar 
ner på en plats som allmänheten 
har tillträde till kan dömas för 
nedskräpningen, och straffet är 
böter eller fängelse i högst ett år.


