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Utsortering av vissa avfallsslag skall ske från allt avfall som kan tas emot av Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner
Nedan uppräknade avfallsslag skall utsorteras och lämnas på anvisad plats som anges vid respektive avfallsslag. Sorteringsfraktionerna kan
variera, och närmare upplysningar finns på återvinningscentralerna och återvinningsstationerna.
Farligt
Hushållsavfall som utgörs av eller innehåller farligt avfall ska lämnas på särskilt sätt genom separat insamling eller vid en miljöstation på
återvinningscentralerna.
Följande produkter eller ämnen är exempel på vad som skall hanteras som farligt avfall:
Färg-, lackavfall samt hartser
Limavfall (exempelvis kontaktlim,epoxylim, spackel)
Lysrör (exempelvis lågenergilampor, solarierör, halogenlampor, vanliga lysrör)
Lösningsmedel
Fotokemikalier (exempelvis fix och framkallare)
Bekämpningsmedel
Sprayburkar
Annat starkt surt eller starkt alkaliskt avfall (exempelvis frätande ämnen som kaustiksoda, svavelsyra, ammoniak, lut, avkalkningsmedel)
Avfall som innehåller kvicksilver (exempelvis termometrar, barometrar, reläer)
Batterier -se särskilda sorteringsföreskrifter
Spillolja och annat oljeavfall.

Gammal medicin lämnas på apotek.
Avfall av elektriska och elektroniska produkter från hushållen
Avfall av elektriska och elektroniska produkter ska lämnas in till kommunernas ÅVC.
Batterier
Enligt förordningen (1997:645)om batterier är hushållen skyldiga att sortera ut batterier. Småbatterier kan lämnas vid en miljöstation på en
återvinningscentral i en för ändamålet avsedd behållare vid en återvinningsstation, eller i affär och på andra ställen. Produkter med inbyggda
miljöfarliga batterier kan också lämnas vid vissa försäljningsställen. Bilbatterier och andra större startbatterier ska lämnas vid en miljöstation på
en återvinningscentral eller vid försäljningsställen.
Kasserade kylskåp och frysar
Enligt renhållningsförordningen skall alla kasserade kylskåp och frysar förvaras skilt från annat avfall. Kasserade kylskåp och frysar ska lämnas
vid en återvinningscentral.
Avfall med producentansvar
Tidningar och returpapper samt förpackningar av metall, kartong, hårdplast, mjukplast, wellpapp och glas lämnas på plats som anvisas av
förpackningsproducent.
Grovavfall
Grovavfall från hushållen (skrymmande hushållsavfall) ska lämnas vid en återvinningscentral. Grovavfall är sådant skrymmande avfall från
hushållen som inte ryms i eller av andra skäl inte kan läggas i behållare för hushållsavfall. Grovavfall är exempelvis utrangerade möbler, cyklar
och liknande. Grovavfallet skall sorteras.
Metallskrot
Metallskrot lämnas på återvinningscentralerna.
Park – och trädgårdsavfall
Park och trädgårdsavfall får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan eller lämnas för central kompostering på
återvinningscentralerna.
Rent träavfall och GROT
Denna fraktion flisas till biobränsle och får lämnas på återvinningscentralerna.
Ej rent träavfall
Denna fraktion skall separeras från rent träavfall då det efter flisning endast får eldas i särskild avfallspanna. Det ska lämnas till
återvinningscentralerna.
Återbruk: Möbler, cyklar, leksaker, kläder, skor
Det finns oftast möjlighet att återbruka begagnade möbler. På återvinningscentralerna finns containrar för detta, där återbrukarföretag utan
kostnad får hämta denna fraktion. Begagnade kläder och skor insamlas vanligen utanför kommunens försorg. Det finns ibland möjlighet att
lämna in kläder vid återvinningscentralerna.
Brännbar fraktion
Plast som inte är förpackningsmaterial, mattor, madrasser, rivningsvirke, helt utslitna möbler m.m. som kan förbrännas i avfallspanna samlas in
separat vid återvinningscentralerna.
Deponirest
Efter utsortering i ovan fraktioner kan resterande avfall deponeras på godkänd tipp. Denna restfraktion lämnas på återvinningcentralerna.

