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SKELLEFTEÅ

Detta är producentansvar

Företag som tillverkar, importerar eller
säljer förpackningar och förpackade varor
ansvarar för att förpackningar kan samlas
in och återvinnas. Systemet kallas
producentansvar.
Förpackningsproducenterna har bildat
fem materialbolag, som samarbetar under
namnet Förpacknings- &
Tidningsinsamlingen i ett
självfinansierande och fristående system.

Skellefteåbor slarvar med
soporna
Publicerad 1 oktober 2013 (uppdaterad 1 oktober 2013)

SKELLEFTEÅ. Många Skellefteåbor slarvar med sopsorteringen. Det visar
kommunens analys av soporna som presenterades i dag.
I vissa fall var nära en tredjedel av innehållet i gröna tunnan, som går till
förbränning,  matavfall.

Den så kallade plockanalysen genomfördes i Skellefteå
kommun våren 2013. Den visar att Skellefteåborna är duktiga
på att lägga matrester i den bruna tunnan, 99 procent av
innehållet var matavfall.

Däremot fanns det 30 procent mat även i
flerbostadshusens gröna tunnan. Ett matavfall som skickas till
förbränning på annan ort istället för att behandlas i den
biogasanläggning som finns i kommunen.

Dessutom har utsorteringen av förpackningar blivit mycket
sämre än vid den tidigare plockanalys som genomfördes
2009. De gröna kärlen innehöll hela 45 procent förpackningar.
 Förpackningar, som ska sorteras ut och lämnas på en
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Erik Isberg 
erik.isberg@folkbladet.nu

återvinningsstation så att de kan tas till vara och återvinnas.

Enligt kommunen handlar det om en kostnad på mer än fyra
miljoner kronor för att skicka felaktigt sorterade förpackningar till
förbränning.

Kommunen påpekar att sortera ut förpackningar inte är något
man väljer. Det är något som är beslutat enligt lag.

En annan undersökning visar att 89 procent av invånarna i
Skellefteå anser sig vara tillräckligt informerade om
källsortering.

- Man vet inte hur man ska tolka det, säger Katarina Bergsten,
informatör på tekniska kontoret. Antingen har vår information
varit otydlig eller så vet gemene man vad som gäller men lever
inte efter det.

Andra läste även:
• Plus byter programledare
• Bredda utrikespolitiken Stefan Löfven
• Fredspris till helt rätt person
• Det ska nya badhuset heta
• Varför ha så bråttom?
• Minervaskolans miljonvinster kan stoppas

Totalt 3 kommentarer [lämna kommentar]

KentL 1 oktober 2013

Lite integritetskränkande att de går igenom soporna. Ett kuvert adresserat till mig
kanske finns i samma påse finns som använda kondomer, hemorrojdsalva och
sossarnas-medlemstidning. Mycket att skämmas över :/

[svara] Anmäl kommentar

Dr.D 1 oktober 2013

50 spänn/invånare kan de väl bju på denna snålkommun. Det är mkt gnäll på både det
ena och det andra. Suraste kommunen i Sverige är vi!

[svara] Anmäl kommentar

Rättskaffens medborgare 2 oktober 2013

KentL. Ditt försök att vara rolig misslyckades totalt. Ska någon skämmas så är det du.

Vi ska vara måna om att sortera rätt för vår och våra efterkommandes framtid. Det
finns de som struntar i att bry sig, fastän de mycket väl vet, att man ska sortera. Alla
hushåll har fått klara besked om vad som får och inte får slängas i olika sopkärl.
Är man så dum-bekväm att man inte ids sortera, så platsar man på goda grunder att
sorteras som övrigt avfall av oss som är rädd om vår planet och dess innevånare.

[svara] Anmäl kommentar

Kommentera
Namn

E-post (visas inte på hemsida)

Din kommentar
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Skicka kommentaren  600  tecken kvar

Läs våra kommentarsregler innan du skriver ett nytt inlägg

Lägenhetsbrand i Bureå
Skellefteå. Räddningstjänsten i Bureå fick under måndagskvällen rycka ut till Bureå för
att släcka en brand i en lägenhet. När räddningstjänsten kom… 0

Trafikolycka i Skellefteå
Skellefteå. En moped och en bil har kolliderat vid Nordlandergatan i Skellefteå.
Räddningstjänst, ambulans och polis kom till platsen. En kvinna är… 0

43 procent av
Skellefteås unga
börjar på högskolan

Inlandet. I botten av landets kommuner ligger Åsele med en andel på 23 procent.
Närmare 44 procent av Sveriges 24-åringar hade påbörjat… 0

Hotade med potatisskalare
Skellefteå. En person greps i Skellefteå för olaga hot under natten mot lördag. Strax
efter halv två på lördagsmorgonen greps en person på Anderstorp i… 0

Nyhetschef Erik Isberg
erik.isberg
@folkbladet.nu
090-17 59 90

Nyhetschef Marie Andersson
marie.andersson
@folkbladet.nu
090-17 59 70

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
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1195:-
Kör tryggt och säkert med årets deal från Nymans däckdepåer.

Boka tid nu!
Ring eller maila info@nymansdack.se

http://www.folkbladet.nu/kommentarsregler
http://www.folkbladet.nu/1416708/lagenhetsbrand-i-burea
http://www.folkbladet.nu/1416708/lagenhetsbrand-i-burea
http://www.folkbladet.nu/1416708/lagenhetsbrand-i-burea#comments_thread
http://www.folkbladet.nu/1416704/trafikolycka-i-skelleftea-50
http://www.folkbladet.nu/1416704/trafikolycka-i-skelleftea-50
http://www.folkbladet.nu/1416704/trafikolycka-i-skelleftea-50#comments_thread
http://www.folkbladet.nu/1416592/43-procent-av-skellefteas-unga-borjar-pa-hogskolan
http://www.folkbladet.nu/1416592/43-procent-av-skellefteas-unga-borjar-pa-hogskolan
http://www.folkbladet.nu/1416592/43-procent-av-skellefteas-unga-borjar-pa-hogskolan#comments_thread
http://www.folkbladet.nu/1416165/hotade-pa-anderstorp
http://www.folkbladet.nu/1416165/hotade-pa-anderstorp
http://www.folkbladet.nu/1416165/hotade-pa-anderstorp#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/736573/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

