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Många sopor blir felsorterade
Publicerad 4 november 2010

SORTERING. Förra hösten gick Sanita Vukicevic, Therese
Strömbergsson och Hans Mattsson noggrant igenom
västerbottningarnas sopor och analyserade hur bra de
sorterats. FOTO: ROBERT GRANSTRÖM

UMEÅ Västerbottningarna sopsorterar ganska bra, men
fortfarande är en tredjedel av hushållsavfallets vikt
felsorterat.
Det visar den första länsövergripande analysen av
sopsortering i Västerbotten.

Under förra året gjordes en plockanalys av hushållsavfallen i 13
av länets 15 kommuner. Syftet var att få ett mått på vad
hushållen slänger i sina avfallskärl, och att se om kommunerna
når sina mål i den avfallsplan som tagits fram.
– Överlag visar resultaten att sorteringen i länet är ganska bra.
Det finns vissa skillnader mellan kommuner, framförallt beroende
på om kommunen erbjuder källsortering av matavfall eller inte,
säger Agneta Lantto Forsgren, ordförande i Samrådsgrupp Avfall,
som ansvarar för undersökningen.

Förpackningar
I genomsnitt för kommunerna består hushållsavfallets vikt av ungefär två tredjedelar
bioavfall och övrigt brännbart avfall, resten – en tredjedel – av vikten är felsorterat.
Det är mest tidningspapper, pappersförpackningar och plastförpackningar som hittats i
hushållsavfallet, men även glas, metall el- och elektronikskrot, även om andelarna är
betydligt lägre.
Det finns också skillnader mellan kommuner, och mellan villor och flerfamiljshus.
– Vad det beror på är svårt att svara på, men troligen har närheten till en
återvinningsstation stor betydelse, säger Agneta Lantto Forsgren.
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Farligt avfall
Annat som verkar har betydelse är att en viktbaserad taxa, som finns i fyra av länets
kommuner, leder till ökad återvinning.
– Väldigt glädjande är att andelen farligt avfall är låg hos alla kommuner. I genomsnitt
är den andelen ungefär 0,3 procent, det vill säga 1,5 kilo per person och år eller cirka
310 ton per år för Västerbotten, säger hon.
Hon kan också se att det skett en förbättring ibland annat Skellefteå där man gjort
plockanalyser tidigare.
Hon tycker att det visar att miljömedvetenheten hos västerbottningarna är hög, men
säger att målet är att det inte ska finnas något farligt avfall alls i våra hushållsavfall.
Att det fortfarande finns en liten del farligt avfall kan bero på till exempel avståndet till
närmaste återvinningscentral.

Myter om sopor
Agneta Lantto Forsgren vill också starkt dementera myten om att ”även om vi sorterar
så slängs allt ändå i samma sophög”.
Hon tror att myten kan beror på att folk inte förstår att en sopbil kan ha avskilda fack för
olika sopor, men att det inte syns utifrån, utan folk tror att soporna blandas.
– Det ställs väldigt hårda krav på att sophämtningen sköts på ett väldigt bra sätt, säger
hon.

SE HELA TABELLEN ÖVER KOMMUNERNAS PLOCKANALYS I DAGENS
PAPPERSTIDNING
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Offentlig konst förfaller
Nyheter. Den offentliga konsten saknar tillräckligt skydd. Runt om i landet förfaller
dyrbara konstverk på grund av okunskap och bristande…

Stor polisinsats i Stockholm
efter tre rån och rånförsök
Nyheter. Två banker och ett växlingskontor i centrala Stockholm har inom loppet av en
timme utsatts för rån och rånförsök. Människor som befinner… 2

Bostadsrätter fortsätter att bli
dyrare
Nyheter. Bostadsrättsmarknaden är fortsatt het i Umeå. Priserna har det senaste året
stigit snabbare än i Stockholm. Priserna på bostadsrätter i… 0

Stress och lite personal bakom
fel blodplasma
Nyheter. Den äldre mannen fick fel blodplasma. En underbemannad
intensivvårdsavdelning och stress är en del av förklaringen. Mannen kom till akuten…
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Tipsa oss
och bli en
vinnare!
Läs mer här! Har du ett bra
nyhetstips? Vet du något vi på Folkbladet borde skriva om?
Kontakta då redaktionen på något av följande sätt.
Mejla: redaktionen@folkbladet.nu
eller ring: 090-17 59 40
Läs mer om hur du kan bli en vinnare!

Kontakta centralredaktion

Växeln:
090-17 59 00

Redaktionen:
090-17 59 40

Privatmarknad:
privatannons@folkbl…
abonnemang@folkbl…

Redaktion:
redaktionen@folkbla…

Besöksadress:
Förrådsvägen 9
901 70 Umeå

Postadress:
Box 3164
903 04 Umeå

   

Ansvarig utgivare: Anna Lith, Stf ansvarig utgivare: Erik Isberg | Copyright Folkbladet. Allt material på sajten är skyddat enligt upphovsrättslagen.
 

http://www.folkbladet.nu/1416852/offentlig-konst-forfaller
http://www.folkbladet.nu/1416852/offentlig-konst-forfaller
http://www.folkbladet.nu/1416848/stor-polisinsats-i-stockholm-efter-tre-ran-och-ranforsok
http://www.folkbladet.nu/1416848/stor-polisinsats-i-stockholm-efter-tre-ran-och-ranforsok
http://www.folkbladet.nu/1416848/stor-polisinsats-i-stockholm-efter-tre-ran-och-ranforsok#comments_thread
http://www.folkbladet.nu/1416835/bostadsratter-fortsatter-att-bli-dyrare
http://www.folkbladet.nu/1416835/bostadsratter-fortsatter-att-bli-dyrare
http://www.folkbladet.nu/1416835/bostadsratter-fortsatter-att-bli-dyrare#comments_thread
http://www.folkbladet.nu/1416836/stress-och-lite-personal-bakom-fel-blodplasma
http://www.folkbladet.nu/1416836/stress-och-lite-personal-bakom-fel-blodplasma
http://www.folkbladet.nu/1416836/stress-och-lite-personal-bakom-fel-blodplasma#comments_thread
mailto:erik.isberg@folkbladet.nu
mailto:erik.isberg@folkbladet.nu
mailto:marie.andersson@folkbladet.nu
mailto:marie.andersson@folkbladet.nu
http://www.folkbladet.nu/tipsa
http://www.folkbladet.nu/tipsa
mailto:redaktionen@folkbladet.nu
http://www.folkbladet.nu/tipsa
http://www.folkbladet.nu/198999/folkbladet.nu/tipsa
mailto:privatannons@folkbladet.nu
mailto:abonnemang@folkbladet.nu
mailto:redaktionen@folkbladet.nu
https://www.facebook.com/pages/Folkbladet-V%C3%A4sterbotten/165330685403
https://twitter.com/Folkbladet_news
http://instagram.com/fb_vasterbotten
http://www.folkbladet.nu/rss

