
Närmare • Enklare • Bättre

Falu Energi & Vatten är ett kommunägt företag 
med fokus  på en klimatsmart vardag och framtidens 
infrastruktur i Falu kommun. För oss är det viktigt att 
bekvämligheter som el, värme & kyla, stadsnät, 
återvinning och vatten fungerar på bästa sätt.

Falu Energi & Vatten AB
Besöksadress Västermalmsvägen 12
Postadress Box 213, 791 25 Falun
Telefon 023–77 49 00
fev.se

Kvartersnära återvinning
– närmare, enklare, bättre



All återvinning på ett ställe 
– ger ökade möjligheter till bättre sortering

Kvartersnära återvinning innebär att de boende i villor eller flerbostadshus lämnar hushållssopor 
för brännbart och kompost i gemensamma behållare på en samlad plats nära bostaden. Här placeras 
även behållare för insamling av tidningar, pappers-, glas-, metall- och plastförpackningar. Det gör att 
de boende tjänar tid och slipper åka till en separat återvinningsstation för att lämna förpackningar. 
Grovavfall som till exempel trasiga soffor, speglar, textilier och farligt avfall lämnas som vanligt på 
återvinningscentralen. 

Enkelt att sortera rätt. 
Följ färgerna och anvisningarna på behållarna.

Här lägger du 
kompostpåsen 
av papper som 
du fyller med 

matrester, 
t.ex. potatisk-
skal, fiskrens, 
äppelskruttar, 

kaffesump 
m.m. 

Här lägger 
du brännbart 
hushållsavfall, 
t.ex. disktrasor, 

tops, blöjor, 
diskborstar 

m.m. 

Det här är 
behållare för 
färgade glas-

förpackningar, 
t.ex. flaskor, 

och burkar av 
glas. Lock av 
metall lägger 
du i behålllare 
för metallför-
packningar.

Det här är 
behållare för 

ofärgade glas-
förpackningar, 

t.ex. flaskor, 
och burkar av 
glas. Lock av 
metall lägger 
du i behålllare 
för metallför-
packningar. 

m.m. 

Här sorte-
rar du alla 

förpackningar 
av plast, t.ex. 
köttfärstråg, 

ostför-
packningar, 
chipspåsar, 
keso- och 

creme fraiche-
burkar m.m.

I denna be-
hållare lägger 

du tomma 
konservburkar 

och andra 
förpackningar 
av metall, t.ex. 
dryckesburkar 
som inte ingår 

i pantsyste-
met.

Här sorterar 
du ut alla 
tidningar, 

broschyrer 
samt pappers-
förpackningar, 
t.ex. cornfla-
kes-paket, fil- 
och yoghurt-
förpackningar  

m.m.

Molok-behållare utan att behöva gräva 
skapar ökad flexibilitet och lägre kostnader 

Ställ behållarna direkt på marken eller gräv ner dem helt 
eller delvis. 
Allt som behövs är förberedande markarbete i form av lämp-
lig plats och grus som underlag. Lösningen med behållare 
ovan mark har uppskattats av fastighetsägarna som får en 
mindre inledande investeringskostnad jämfört med nedgräv-
da behållare. Det ger också en ökad flexibilitet, till exempel 
om någon av behållarna efter hand behöver bytas ut mot en 
annan storlek. 

Mindre hushåll, bättre service
Molok-behållarna kan användas från 15-20 hushåll eller fler. 
Det skapar en mycket flexibel lösning som ger goda möjlighe-
ter till anpassning utifrån de geografiska förutsättningarna i 
respektive bostadsområde. 

Kvartersnära insamling skapar goda förutsättningar att 
lyckas med sorteringen. De boende känner ett större 
ansvar för sin egen sortering samtidigt som det är enklare 
att göra rätt. 


