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Under en vecka i september kontrollerades det vad Skellefteåborna slänger i sina sopor. Nu är analysen klar. FOTO:

ROBERT GRANSTRÖM

SKELLEFTEÅ Resultatet av plockanalysen som Tekniska
kontoret beställt av Skellefteåbornas sopor är klar. Betyget
blev godkänt.
- I det stora hela ser det bra ut. Framförallt har vi ett rent
matavfall, berömmer Agneta Lantto-Forsgren, sektionschef.

Fortsatt rent matavfall. Mindre mängd matavfall i det gröna kärlet
och bättre utsortering av farligt avfall.
Det är de tydligaste resultaten av den plockanalys som
genomförts i Skellefteå.
Som VF tidigare berättat har ett specialistföretag under en veckas
tid funnits på plats på Degermyrans avfallsstation och analyserat
vad Skellefteåborna slänger i sina sopor.
Finns skillnader
Resultatet av undersökningen visar att innevånarna blir bättre
och bättre på sopsortering.
- Det är jättebra att vi fortsätter att ha ett så pass rent matavfall
eftersom det går till biogasverket, säger Agneta Lantto-Forsgren.
I analysen har man delat upp medborgarna efter boendeformerna
villor och flerbostadshus och det finns skillnader i resultatet
mellan grupperna även om de är små.
- Skillnaden när det gäller matavfall i det bruna kärlet är exempelvis bara en procent 98
mot 97.
Farligt avfall minskar
En annan sak som glädjer Tekniska Kontoret är att utsorteringen av farligt avfall ur
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hushållssoporna blir allt bättre.
- Även om det är små minskningar det handlar om så är alla förbättringar bra.
Undersökningen som nu genomförts är den fjärde i ordningen. Senast
Skellefteåbornas sopsortering kontrollerades var 2007.

Undersökningen i siffror jämfört med 2007

Plockanalys i september 2007 visade på:

Villor: 
- Matavfall i brännbart kärl var 30% att jämföra med 18% september år 2009.
- Förpackningar i brännbart kärl var 36% att jämföra med 36% september år 2009.
- Farligt avfall i brännbart kärl var 0,7% att jämföra med 0,6% september år 2009.
- Förpackningar i blandat kärl var 34% att jämföra med 30% september år 2009.
- Farligt avfall i blandat kärl var 0,7% att jämföra med 0,6% september år 2009.
- Matavfall i brunt kärl var 99% att jämföra med 98% september år 2009.

Flerbostadshus: 
- Matavfall i brännbart kärl var 29% att jämföra med 30% september år 2009.
- Förpackningar i brännbart kärl var 34% att jämföra med 34% september år 2009.
- Farligt avfall i brännbart kärl var 0,7% att jämföra med 0,5% september år 2009.
- Förpackningar i blandat kärl var 41% att jämföra med 31% september år 2009.
- Farligt avfall i blandat kärl var 0,4% att jämföra med 0,8% september år 2009.
- Matavfall i brunt kärl var 97% att jämföra med 97% september år 2009.

Andra läste även:
• Fredspris till helt rätt person
• Det ska nya badhuset heta
• Varför ha så bråttom?
• Minervaskolans miljonvinster kan stoppas
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• Cellisten Mats Rondin död
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