Såhär sorterar vi avfallet vid Sandviken Energi AB
Elavfall

De flesta elektriska produkter omfattas av producentansvar. Det gäller till exempel
borrmaskiner, datorer, glödlampor, kaffeautomater och alla små apparater som drivs med el
eller batteri.
Allt elavfall ska hållas skilt från annat avfall och lämnas in för sig.
Vissa elektriska och elektroniska produkter omfattas inte av producentansvar. Det ska ändå
hållas skilt från annat avfall och lämnas till en certifierad förbehandlare, mot avgift. Det gäller
till exempel strömbrytare, elledningar, proppskåp, element, varmvattenberedare,
luftkonditioneringar, värmeväxlare, värmepannor,.
Läs mer om elavfall på www.el-kretsen.se

Farligt avfall

Farligt avfall får inte hamna i soporna eftersom det är skadligt för miljö och hälsa. Exempel
på farligt avfall; lysrör, oljefilter, lösningsmedel, spillolja, brandvarnare, lågenergilampor,
trasor med olja, färgrester, batterier. Det farliga avfallet transporteras till SAKAB i Kumla
och bränns i förbränningsanläggning med en avancerad reningsutrustning.

Mjuk plast

Mjuk plast som inte är förpackningar tex. skyddsplast för emballage, frigolit mm. Mjuk plast
går till förbränning vid värmeverk. Innehåller mycket värmeenergi.

Hård plast

Plaströr, plastnät, plastkoner mm. Hård plast transporteras till anläggning för återvinning av
plastprodukter.

Allpapper

Kontorspapper, omslagspapper mm. Papper transporteras till anläggning för återvinning av
pappersmaterial.

Skrot

Rent metallskrot, inget trämaterial mm får finnas med. Metallen transporteras till anläggning
för metallåtervinning.

Rent trä

Brädor, lådor, kabelrullar, träemballage mm. Inget tryckimpregnerat material får finnas med.
Trä flisas upp och eldas i värmeverk.

Brännbart

Brännbart material som ej går att sortera i annan fraktion, tex. avfall med sammansatta
material trä/plast mm. Brännbart material går till värmeverk för förbränning.

Deponi

Material som inte kan sorteras ut i någon av övriga fraktioner, tex. avfall bestående av
blandade material som ej är brännbara.

Well

Alla pappersförpackningar som har ett vågigt mellanlager är well. Den körs till Holmsund
utanför Umeå och blir ny well igen.

Mjuka plastförpackningar

Tomma påsar, kassar, tuber mm. De körs till förbränning och blir el eller värme.
Läs mer på förpackningsinsamlingens hemsida www.ftiab.se

Hårda plastförpackningar

Dunkar, burkar, flaskor, hinkar mm. Eftersom korken och locket kan vara av annat material
än förpackningen är det bra om du tar av dem. De hårda plastförpackningarna sorteras
manuellt efter olika plastsorter och körs till svensk Plaståtervinning i Strömsbruk. Plasten blir
sedan dunkar, rör, stängsel och säckar.

Metallförpackningar

Konservburkar, kapsyler och lock, plåtfat, aluminiumfolie mm. Det går åt betydligt mindre
energi att återvinna metall, jämfört med att utvinna ny metall ur berggrunden.
Metallförpackningarna transporteras till en sorteringsanläggning i Borlänge. De rena
metallerna fraktas sedan till respektive smältverk.

Glasförpackningar

Det är viktigt att skilja på färgat och ofärgat glas eftersom de inte kan återvinnas och blandas.
Lägg inte med kapsyler, porslin, gödlampor eller keramik, sådant förstör glassmältan vid
återvinningen. Glaset körs till Hammar och blir nya burkar, flaskor eller isoleringsmaterial.

Pappersförpackningar

Mjölkpaket, pastapapperskartonger, mjölpåsar, toarullar, pappersbärkassar är några exempel
på vad som räknas som pappersförpackningar. Använda mjölkförpackningar kan återvinnas
till nya om de lämnas in.
Länkar för mer information om avfall;
http://www.sopor.nu
http://www.gastrikeatervinnare.se/

