
Sophantering i Falun 



Viktigt! 
För både sorterat 
och osorterat 
abonnemang 
gäller att 
farligt avfall, 
förpackningar 
och tidningar 
sorteras ut för sig.

Hur fungerar sophämtningen i Falun?
Vi utgår från att du vill ha lägsta möjliga avgift för din sophämtning och att du därför 
väljer sorterat abonnemang. 
Det betyder att du själv:

  sorterar ditt hushållsavfall i komposterbart och brännbart avfall  
  ställer ut dina sopkärl kvällen före sophämtning

Om du vill göra andra val, sök information på vår hemsida eller kontakta vår kundtjänst.
 

Vad innebär sorterat och osorterat abonnemang?
Sorterat abonnemang är det billigaste alternativet och även det mest miljöriktiga. 
Det innebär att du sorterar ditt hushållsavfall i:

  komposterbart – papperspåse (som du får av oss eller hämtar vid 
    Återvinningscentralen) 
  brännbart  – valfri plastpåse

I Falu kommun har vi under många år arbetat med att miljöanpassa 
avfallshanteringen. Bland annat genom att våra kunder själva 
källsorterar sitt hushållsavfall. Nu hoppas vi att du också vill vara med 
och göra en insats för miljön. 

Det är vi som tar hand om ditt hushållsavfall

Välkommen till 
Falu Energi & Vatten

Plastpåsarna för brännbart avfall 
läggs i det svarta sopkärlet. 
Papperspåsarna för komposterbart 
avfall läggs i det bruna sopkärlet.
    
Osorterat abonnemang är  
alternativet för dig som inte vill 
eller kan sortera. Det betyder att du 
blandar komposterbart avfall och 
brännbart avfall i samma plastpåse 
och lägger påsarna i det svarta 
sopkärlet. 



Vad gör jag med mitt farliga avfall?
Allt farligt avfall ska lämnas på någon av återvinningscentralerna – det får aldrig blandas
med vanliga hushållssopor. En liten mängd farligt avfall kan ställa till stor skada! Du ansvarar
för att allt farligt avfall som målarfärg, hårspray, batterier, rengöringsmedel, kemikalier,
bekämpningsmedel med mera, sorteras ut från hushållsavfallet.

Vad gör jag med mina förpackningar och tidningar?
När du köper en vara betalar du samtidigt för att producenten ska samla in och behandla
förpackningen. Lämna därför förpackningar i glas, metall, plast och papper på en
återvinningsstation – lägg dem inte i hushållsavfallet. Detta gäller även returpapper och
tidningar.
Via vår hemsida ser du var alla återvinningsstationer i kommunen finns. Du kan också
ringa FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) på telefon 0200-88 03 11.

Är det svårt att sortera?
Nej, det är enkelt och blir snabbt en vanesak. Om du vill veta mer om sortering, läs i vår 
kalender eller på vår hemsida www.fev.se under Avfall/Sortera. Du kan också ringa vår 
Kundtjänst på telefon 023-77 49 70.

Vad händer om jag sorterar fel?
Om osorterat avfall hamnar i sorterat avfall försvårar det återvinningen. Vi får exempelvis ett
försämrat värmevärde, ökade reparationskostnader och svårare att få avsättning till våra sopor. 
Därför gör vår personal ibland stickprov för att försäkra sig om att sorteringen sköts på rätt sätt. 
Skulle sorteringen vid upprepade tillfällen vara bristfällig övergår abonnemanget till osorterat.

Kan jag kompostera hemma?
Ja, men först måste du lämna in en anmälan. Blanketten hittar du på www.falun.se. 

Var lämnar jag allt annat avfall? 
Förutom hushållsavfallet i kärlen och förpackningarna du lämnar på återvinningsstationen 
uppkommer avfall som kräver en annan behandling. Vid återvinningscentralen kan du lämna 
de flesta avfallsslag. Allt ifrån din slitna soffa, trasiga glödlampor och tallrikar, till din gamla 
dammsugare och uttjänta brandvarnare. Då kan vi se till att materialet tas omhand på rätt sätt.  



Falu Energi & Vatten AB    

Box 213    

791 25  FALUN    

telefon 023-77 49 00   

www.fev.se

Hur ofta kommer sopbilen?
Sopbilen kommer till ditt område varannan vecka. Vill du att kärlet ska tömmas, ställ 
ut det vid vägen med den gröna dekalen vänd mot gatan. Locköppningen ska vara ut 
mot vägen. Kärlet för komposterbart töms varje gång – för det betalar du en årsavgift. 
Däremot avgör du själv om kärlet för brännbart avfall ska tömmas – för det betalar du 
per tömning. 

Vad kostar sophämtningen?
Avfallstaxan för sorterat hushållsavfall är uppdelad i flera delar:
Grundavgiften tas ut av varje hushåll med samma belopp för både sorterat och osorterat 
abonnemang.
Sorterat abonnemang 
Brännbart avfall:
- Fast årsavgift för transport och kärlhyra.
- Rörlig behandlingsavgift där du har möjlighet att påverka din tömningsavgift
genom att avgöra när kärlet för brännbart avfall ska tömmas.
För komposterbart avfall betalar du en fast avgift som inkluderar tömning var
fjortonde dag.
Osorterat abonnemang 
Här betalar du en avsevärt högre avgift för tömning och kan inte påverka antalet 
tömningstillfällen. Läs mer i vår Prisbilaga. 

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta Kundtjänst på telefon 023–77 49 70 eller 
e-post kundtjanst@fev.se.  
Mer information om avfall och sopsortering hittar du på vår hemsida www.fev.se. 


