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Långskogens återvinningscentral 
 
Privatpersoner  

Långskogens återvinningscentral tar emot trädgårdsavfall, grovsopor, farligt avfall och elavfall från 
hushållen i Filipstads kommun. På återvinningscentralen finns även en återvinningsstation där 
förpackningar och tidningar kan lämnas. Privatpersoner betalar inte vid besöket eftersom detta ingår 
i renhållningstaxan för hushåll.  

Avfallet ska vara sorterat. Ett tips är att sortera avfallet redan vid lastning. På Långskogens 
återvinningscentral finns även ett återbruk där man kan skänka saker till återanvändning istället för 
att kasta dem. 

Verksamheter  

Förpackningar och elavfall lämnas gratis för verksamheter. Övrigt avfall kan verksamheter lämna 
genom systemet med företagsbiljetter. Biljett ska lämnas innan avfall avlämnas. Biljetterna gäller 
dock ej för avlämning av farligt avfall då hanteringskostnaden för detta avfall är betydligt högre än 
för annat avfall. Verksamheter bör kontakta en privat entreprenör för att få sitt farliga avfall hämtat.  

Personal 

Är du osäker på vad du kan lämna fråga gärna personalen. Personalens uppgift är visa dig rätt och 
informera om avfallet, däremot har inte personalen någon skyldighet att vara bärhjälp hela dagarna, 
deras ryggar skulle inte hålla för det. Åk inte ensam om du har tungt avfall. 

Ordningsregler på Långskogen 

Tyvärr är vi trångbodda på Långskogen. På en liten yta finns kunder, personal, farligt avfall, 
containers, bilar och lastbilar! Det är därför väldigt viktigt att vi tillsammans är noga med säkerheten 
och följer nedan regler:  

 Personalens anvisningar ska följas, fråga gärna 
 Tänk på olycksrisken, låt barnen sitta kvar i bilen 
 Rökning förbjuden inom hela området 
 Tomgångskörning är förbjuden 
 Tänk på att personalen pga. arbetsskaderisken inte kan hjälpa dig att bära tunga saker  
 Avfallet ska vara sorterat enligt fraktioner 
 Töm säcken och släng avfallet löst i containrarna 
 Det är förbjudet att ta med sig saker från återvinningscentralen 
 Skador som uppkommer på fordon inom området ersätts ej 
 Endast personbilar (inkl. släp) max vikt 3,5 ton 
 Återvinningscentralen är endast öppen för fastighetsägare i Filipstads kommun 
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Det här kan du lämna 

Nedan avfall/material kan du lämna i de olika containrarna och inlämningsutrymmena på 
återvinningscentralen. Planera gärna vid lastning så det som ska slängas först ligger överst och det 
som ska slängas sist ligger längts ner. Se aktuell karta på vår hemsida.  

Materialet ska sorteras enligt nedan fraktioner: 

Fraktion Exempel Vad händer sen? 

Vitvaror med kylmedia Kylskåp, frysskåp och frysbox.  Kylmedia tas omhand och förbränns 
hos Sakab i Kumla. Skåpen 
sönderdelas. Metaller återvinns, 
smälts ner och används till nya 
produkter. 

Vitvaror Tvättmaskin, spis, diskmaskin, 
torktumlare.  

Demonteras. Delar som innehåller 
farliga ämnen skickas till 
behandling. Alla metaller återvinns. 

Gåvor till Återbruk Kläder, möbler, leksaker, 
prydnadssaker, osv. Sakerna bör 
vara hela, rena och fungerande. 

Sakerna som lämnas i containern 
går till Fenix Ideella Förening som 
via sina secondhandbutiker 
stödjer olika välgörenhetsprojekt. 

Gåvor till klädinsamling Kläder, hemtextil, skor och 
accessoarer 

Säljs i secondhandbutiker, 
exporteras till utvecklingsländer 
eller återvinns. 

Byggåterbruk Bräder, lister, fönster, gipsskivor 
etc. Allt som kan användas vid 
byggnation. 

I denna container kan du både 
hämta och lämna material. Lämna 
det du inte har nytta av längre eller 
hämta det du behöver. 

Träavfall, ej impregnerat Brädor, spånskivor och möbler av trä. Flisas upp, förbränns och blir energi. 

Tryckimpregnerat trä Slipers, trätrall, staketstolpar. Flisas upp och förbränns under 
särskild rökgasrening, blir energi. 

Böcker Böcker med hård pärm. Materialåtervinns och blir nytt 
papper. 

Kartong och wellpapp Större kartong- och 
wellpappförpackningar som viks ihop. 

Blir ny kartong och wellpapp. 
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Fraktion Exempel Vad händer sen? 

Lastpallar/pallkragar Alla lastpallar, även engångspallar, 
och pallkragar. Placeras enligt 
instruktion på ÅVC. 

Lastpallar hämtas, kvalitetskontrolleras 
och repareras för återanvändning. 

Metall Cyklar, rör, mindre mängder bilskrot. 
Sorteras i flera fraktioner (se info 
ÅVC). Olika metaller sorteras i olika 
fraktioner. Tomma patronhylsor 
sorteras separat – fråga personalen. 

Metaller återvinns, smälts ner och 
används till nya produkter. 

Brännbart grovavfall  
Ej återvinningsbart 

 Leksaker i trä, plast eller papper,  
 mattor, pulkor, skumgummi, 

stoppmöbler, tapetrester, textilier 
som inte går att använda, 
trädgårdsmöbler av plast, 
vattenslang, invasiva växter. 

Energiåtervinning. 

Möbler med metall Resårmadrasser, soffor. Metaller återvinns, smälts ner och 
används till nya produkter. Övriga material 
går till energiåtervinning. 

Isolering, betong, 
tegel, keramik 

Kakel, tegel, grus, betong, porslin, 
sand, sten, toalettstolar och cement. 

Skickas till en deponi som kan ta emot och 
förvara det (deponera) på ett säkert sätt. 

Planglas Fönster, glasskivor, växthus, 
glaspaneler, bilrutor, speglar 

Skickas till en deponi som kan ta emot och 
förvara det (deponera) på ett säkert sätt. 

Trädgårdsavfall Löv, gräs, mossa och växtrester som 
är fria från jord. Ej invasiva växter – 
ska lämnas i brännbart. 

Komposteras och används i växtskikt på 
Långskogens ÅVC. 

Tryckkärl Brandsläckare, gasflaskor. 
Kan lämnas mot en avgift. Lämna 
hellre till din återförsäljare. 

Skickas och behandlas som farligt avfall. 

Asbest Eternitplattor. Enstaka bitar. Ska vara 
förpackat i försluten sopsäck vid 
avlämning. 

Skickas och behandlas som farligt avfall.  

Gips Gipsskivor Återvinns till ny gips. 

Däck (med eller utan 
fälg) 

Bildäck Fälgar återvinns som metall. Däck tas om 
hand på olikas sätt beroende på kvalitet. 
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En del blir ny gummiråvara, en del 
används som konstruktions-material och 
en del går till energiåtervinning. 
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Miljöhus 

Fraktion Exempel Vad händer sen? 

Batterier  Tas om hand av El-kretsen. 

Blyackumulatorer Bilbatterier Körs till behandlingsanläggning för återvinning 
av bly.  

Elektronikavfall Hårtork, mobiltelefon, 
brödrost, TV, 
mikrovågsugn.  

Farliga ämnen tas bort. Metaller återvinns. Plast 
och trä förbränns och blir energi. 

Farligt avfall Olja, färg, lim, kemikalier, 
sprayburkar med rester i. 
Förpacka väl och märk 
upp med innehåll.  
Placera farligt avfall i 
stället utanför miljöhus. 
Explosivt, patroner, 
ammunition etc. tas inte 
emot.  

Återvinns till material eller energi. 

Frityrolja/matolja  Återvinns och användas som en råvara vid 
tillverkning av nya produkter. 

Ljuskällor Glödlampor, ljusrör, 
lågenergilampor. 

Glödlampor och lågenergilampor transporteras 
till en anläggning där blyet, glaset och andra 
metaller sorteras och återvinns. Det avskilda 
kvicksilvret läggs på långtidsdeponi. Lysrör går 
direkt till återvinning. Hela 97 procent av 
materialet i lysrören kan gå tillbaks till 
produktionen av nya lysrör. Men bara hela lysrör 
kan återvinnas, så var rädd om dem när du 
transporterar dem. 

Återvinning: 
Förpackningar 
 

Förpackningar av glas, 
metall, plast, papper, 
kartong. 

FTIs containrar. Materialet körs till 
mellanlagring, vidare till sorteringsanläggningar 
eller direkt till återvinningsanläggningar. 

Återvinning: 
Förpackningar 

Tidningar, skrivpapper, 
pocketböcker. 

Filipstads kommuns containrar. Materialet körs 
till mellanlagring, vidare till 
sorteringsanläggningar eller direkt till 
återvinningsanläggningar. 
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Det här kan du inte lämna på Långskogens återvinningscentral: 

 Bilar eller större mängder bildelar - lämnas till auktoriserad bilskrot 
 Sprängämnen, ammunition, nödraketer, fyrverkerier - lämnas till polisen 
 Soppåsar eller säckar med hushållsavfall kan inte lämnas. Hushållsavfall, det vill säga 

matavfall och restavfall, samlas in via kommunens insamlingssystem i soptunnor. Kontakta 
Kundtjänst för att beställa abonnemang eller extrahämtning, 0590-613 77.  


