
Miljöstationer

Återvinningsstationer
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Här hittar du:

Från och med mars 2014 samlar vi in matavfall i  
Dals-Eds kommun. Avfallet ska sorteras i två  
separata kärl, matavfall ska läggas i det bruna  
och restavfall i det gröna. Läs mer om sortering  
på nästa sida.

VI SORTERAR MATAVFALL

Apotek Hjärtat, Magasins- 
gatan 10 i Ed kan du lämna  
läkemedelsavfall och de till- 
handahåller även kanylburkar. 

Ed: Mitt emot Gröne Backe  
campingplats, Södra Moränvägen 
64. Vid Karlssons varuhus  
parkeringsplats, Industrigatan 8. 
 
Nössemark: Vid Nössemarks  
sågverk, Rörviken.

Onsöns återvinningscentral 
(ÅVC) Aktuella öppettider:  

Matavfallet körs till en 
rötgasanläggning där 
det återvinns som 

biogas och biogödsel. 
Restavfallet körs till en  
förbränningsanläggning  
och återvinns som energi i  
fjärrvärmenät. Att utvinna  
energi och återföra närings- 
ämnen till jorden är ett bra  
sätt att vara på matavfall. 
Alla länder i EU arbetar för att 
minimera, återanvända och 
återvinna så mycket avfall som 
möjligt. Att deponera, det vill 
säga lägga på tippen, ska vara 
den sista utvägen. 
Idag har mer än hälften av  
Sveriges kommuner redan 
börjat sortera matavfall. Nu har 
turen kommit till vår kommun. 
Sopbilarna som hämtar  
avfallet har två fack och kan 
tömma både mat- och restav- 
fallet på samma gång. Då 
behövs inga extra transporter i  
det nya systemet. 
När matavfallet rötas  
görs det i en syrefri miljö 
där mikroorganismer bryter 
ner kolhydrater, fett och 
proteiner och omvandlar 
det till metan och koldioxid. 
Den här processen sker i 
naturen också. Till exempel i 

sumpmarker, på risfält och i 
magen på idisslare. 
När gasen i rötgasan-
läggningen har tagits till vara 
finns det en näringsrik rest 
kvar, biogödsel. Den kan 
användas i jordbruket i stället 
för konstgödsel. På det sättet 
återförs näringsämnen till 
jorden där nya grödor kan 
odlas.
Övrigt avfall, tidningar, 
glas-, pappers- och plast-
förpackningar, batterier och 
farligt avfall sorteras precis 
som vanligt. 
När du sorterar minskar du 
mängden restavfall. Det gör 
att kostnaden för fastighetens 
sophämtning sänks. 
För att rötgasprocessen ska 
fungera är det viktigt att det 
bara är matavfall i det bruna 
kärlet.
Av hygieniska skäl ska avfallet 
läggas i plastpåsar. Knyt med 
dubbelknut.  

På Onsöns återvinningscentral.

Mer information om avfall  
och återvinning hittar du på  
www.dalsed.se

Tisdagar 07:15-15:30
Torsdagar 07:15-19:00. 
Januari-november öppet sista helgfria
 lördag i månaden 09:00-13:00.

Se även information på kommunens 
hemsida www.dalsed.se om 
öppettider.



Det är Förpacknings- och 
Tidningsinsamlingen AB 
(ftiab.se) som ansvarar  
för insamlingen av förpack-
ningar och tidningar. Därför 
ska inget annat lämnas i åter-
vinningsstationen. Lägg inte 
heller kuvert i återvinnings-
stationens tidningsinsam-
ling, dem lägger du i stället i 
restavfallet i det gröna kärlet.

SÅ HÄR SORTERAR DU HUSHÅLLETS AVFALL

Förpackningar, glas, metall och papper + tidningar

Läkemedel

Farligt avfall
På miljöstationer kan hushåll 
lämna farligt avfall kostnads-
fritt. T.ex oljor, lösnings- 
medel, färg, bilbatterier  
med mera. Miljöstation  
finns på återvinnings- 
centralen, ÅVC.   
På ÅVC kan du även lämna möbler, uttjänta vitvaror, 
elektronik, kläder, plast, överblivet el. gammalt bygg-
material samt trädgårdsavfall. Du kan även lämna 
asbest, järn, porslin och impregnerat trä.

Restavfall lägger du i det gröna kärlet

Matavfall lägger du i det bruna kärlet
De påsar du lägger 
matavfallet i ska vara av 
plast. I rötningsanlägg-
ningen sorteras påsarna 
bort. Lägg enbart matavfall 
i matavfallspåsen, inga 
glasspinnar eller plast på 
gurksnutten. Ska produk-
tionen av biogas fungera 
måste det vara enbart 
matavfall inuti påsarna i 
det bruna kärlet. Var noga med 
att knyta dubbelknut på påsarna. 

I det gröna kärlet lägger 
du det som blir över när 
du har sorterat ut för-
packningar av plast, glas, 
metall och papper samt 
tidningar och matavfall. 
Var noga med att knyta 
dubbelknut på plast- 
påsarna! Det som  
inte går att lägga i en 
påse lämnar du på åter-
vinningscentralen, ÅVC. 

Läkemedelsrester och förbrukade sprutor är 
också farligt avfall men detta kan du lämna hos 
apotek eller motsvarande. 


