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HUSHÅLLSAVFALL
Vem ansvarar för hushållsavfallet?
Kommunen har ansvaret för insamling och behandling av hushållsavfallet. Det brännbara avfallet samlas
in från de gröna kärlen eller containrar, och körs till Sundsvall där det förbränns och blir till el och värme.
Det du lämnar på återvinningscentralerna (ÅVC) återvinns så långt det är möjligt och används som råvara
vid nytillverkning av produkter eller förbränns och energiutnyttjas. Förpacknings- och tidningsinsamlingen
(FTI) tar hand om tidningar och förpackningar av plast, metall, glas och papper. Dessa ska du lämna på FTI:s
återvinningsstationer. När det gäller kläder och grovavfall i form av möbler/saker är det miljömässigt bästa
alternativet att lämna detta till en organisation för återanvändning.

Du har det yttersta ansvaret för ditt avfall och att det hamnar på rätt plats.
Hämtning av avfall
Vid tömning ska vägen fram till och runt kärlet vara framkomlig. Kärlet ska vara fritt från is och snö. Ställ ut
ditt avfallskärl senast kl. 07.00 på hämtningsdagen med öppningen ut mot vägen.

Överfulla kärl
Det ska gå att stänga locket på kärlet och dragvikten (den kraft som behövs för att dra kärlet) får inte
överstiga 15 kg. Vid tömning av överfulla eller för tunga kärl debiteras 125 kr/kärl (inkl. moms) + ordinarie
tömningskostnad.

Tilläggsavgifter (Hushållsavfall och därmed jämförligt
Betald sopsäck 160 l (i anvisad behållare)
Betald soppåse (i anvisad behållare)

45
10

Extra sopor
Om du tillfälligt har mycket hushållsavfall och ditt avfallskärl är fullt kan du lämna en säck bredvid ditt kärl i
samband med ordinarie tömning. Det kostar 110 kr inklusive moms/säck (max 100 liter och 15 kg). Du kan
beställa ett större eller extra kärl till en kostnad av 125 kr inkl moms/år. Du kan även använda betalsäckar,
se sidan 9.

Tilläggsavgifter (Hushållsavfall och därmed jämförligt
Löst avfall (kr/100 liter) exkl gångavstånd

110

Grovavfallshämtning vecka 19 och 20 år 2017

En gång per år, i samband med ordinarie sophämtning, hämtar kommunen grovavfall och FA-boxen hos
hushåll som betalar abonnemangsavgift och har ett eget kärl . FA-boxen hämtas även i flerfamiljshus.
Som grovavfall räknas avfall som annars kan lämnas på ÅVC. Det kan vara skrymmande avfall som inte
går ner i det vanliga sopkärlet eller sådant avfall som av andra anledningar inte ska läggas där till exempel
saker av metall.
• Småbatterier ska läggas i en påse ovanpå FA-boxen.
• Grovavfallet måste kunna hanteras av en person och får vara max 1 m3 per hushåll.
• Grovavfall och FA-box ska ställs ut senast kl. 07.00 på hämtningsdagen på samma plats som ditt
vanliga kärl.
Detta hämtas inte:
• bildelar (lämnas till bilskrot), bilbatterier (lämnas till bilverkstad/ÅVC), bygg och rivningsavfall, toalettstolar, varmvattenberedare och liknande (stora mängder lämnas till avfallsentreprenör och mindre
mängder till ÅVC).
I hyreshus, eller andra med gemensam sophantering till exempel samfälligheter hämtas grovavfall endast
på beställning och mot avgift. Kontakta fastighetsägare eller samfällighet för mer information.
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Sophämtning jämna veckor
Måndag

Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Mårdsund – Hallen – Brassta - Ytterocke - Kvitsle - Halabacken. Väg 321 - Hammarnäs.
E 14 - Tossberg - Offne - Väg 321.
Företag Åre - Duved*.
Tossön - Slagsån - Helgesjövallen - Hålland - södra Hålland - Mo. Undersåker.
Järpen.
Staa - Enafors - Handöl – Ånn. Sundsvallen – Staa – Skalstugan. E-14 – Häggsjön.
Såå – Vik (gamla vägen) Åre by.
Företag Åre – Duved*.

Sophämtning udda veckor
Måndag Trägsta – Månsåsen – Vällviken. Överhallen – Åhn – Sällsjö – Nybyn – Pizarros – Ånäset.
Företag Åre – Duved*.
Tisdag
Älvvågsviken – Mörsil – Äggfors – Ocke – Mattmar – Norra Mällbyn – Högåsen – Rise – Semlan. 		
Mörsil centrala – E-14 (till Järpen) – Undersåker (söder om älven) – Vålådalen – Ottsjö –
Edsåsdalen. Kläppenvägen – Brattland.
Onsdag Bydalen – Höglekardalen – Mårsundsbodarna. (Perioden 1/5 – 30/11 körs turen udda
måndagar)
Torsdag Storvallen – Storlien. Järpbyn – Bonäshamn – Huså – Kallsedet – Kolåsen – Överäng – Kall.
Fredag Brattland – Vik (E-14). Åre (England) – Duved (E-14) Duved – Millestgården – Åre (gamla vägen).
Företag Åre – Duved*.
* Företag Åre i Duved kan kontakta Lundstams Återvinning Åre AB (0647 – 310 42) för information om
aktuell hämtningsdag

Ändrade hämtningsturer 2017

Vecka 18, måndag 1 maj ändras till tisdag 2 maj
Vecka 21, torsdag 25 maj ändras till fredag 26 maj
Vecka 23, tisdag 6 juni flyttas till onsdag 7 juni
Vecka 25, fredag 23 juni flyttas till torsdag 22 juni

Nuvarande entreprenör är:
Lundstams Återvinning Åre AB
Besöksadress: Lagervägen 21
Adress: Box 201, 830 05 JÄRPEN
0647-310 42
info.are@lundstams.se
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ÅTERVINNINGSCENTRALER (ÅVC)
I Åre kommun finns fyra stycken återvinningscentraler (ÅVC)
Järpen (på industriområdet)
Hallen (500 m söder om Hallen vid väg 321)
Staa (5 km väster om Duved intill E14)
Brattåsen (4 km väster om Enafors intill E14)

På ÅVC kan ni lämna
• brännbart grovavfall*
• el-avfall
• vitvaror, kylar, frysar
• metall
• träavfall
• latrin (OBS: endast i komposterbar säck/kärl)
• tryckimpregnerat virke
• ris och kvist (OBS: endast från trädgårdsskötsel, utan löv/barr)

•
•
•
•
•

gräs och löv (töm säckarna vid avlämning)
asbest **
deponiavfall (ex fönsterglas, mineralull/glasull)
konstruktionsmaterial (ex betong, kakel, klinker, gips, porslin)
farligt avfall kan lämnas på Järpens FA-station
samt ÅVC i Hallen och Brattåsen.

Privatpersoner som betalar abonnemangsavgift får fritt lämna ett normalstort släp, ca 1 m3, avfall enligt
punkterna ovan på ÅVC.
Ni ska själv kunna lossa ert avfall vid avlämning på ÅVC. Avfallet på släpvagnen eller i bilen ska vara sorterat innan du kommer till återvinningscentralen. Personal finns på plats för att hänvisa var du ska lägga ditt
avfall samt svarar på frågor angående sortering.
* Brännbart grovavfall är skrymmande hushållsavfall, sådant som inte går ner i ert vanliga sopkärl.
** Viktigt! Asbest (ex. eternit) ska läggas i igentejpad plastsäck innan transport till ÅVC. Tas endast emot
i små mängder.

El-avfall och batterier

Farligt avfall

El-avfall är saker som drivs med el via
sladd eller batteri. El-avfall och batterier ska aldrig kastas i sopkärlet eller
blandas i grovavfallet.

Hushåll kan utan avgift lämna farligt avfall på
farligt avfall stationen (FA-stationen) i anslutning till ÅVC i Järpen samt på ÅVC i Hallen och
Brattåsen. FA kan även lämnas till FA-bilen på
Staa ÅVC vissa dagar under året.

•

•

Nytt! Saker med inbyggda batterier samt el-drivna produkter
och ljudkällor får numer lämnas
till inköpsstället för el-produkten
samt till FA-station eller ÅVC.
Småbatterier kan lämnas i batteriholkar som bland annat finns
i butiker, på samtliga ÅVC och
FA-stationen i Järpen.

Farligt avfall ska märkas med uppgifter om
innehållet samt förpackas i täta kärl. Använd
originalförpackningen om den finns kvar.
Exempel på farligt avfall är
• Olja (spillolja/oljefilter)
• Sprayburkar med kemikalier
• Färg
• Lösningsmedel
• Lim
• Nagellack

Bilbatterier ska i första hand lämnas
hos återförsäljaren men kan även
lämnas på FA-stationen.

Mindre företag får lämna avfall på återvinningscentralerna mot avgift.
Mängden får inte överstiga en normalstor släpvagn, det vill säga ca 1 m3 .
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ÖPPETTIDER
Öppettider på ÅVC under 2017 fortsätter enligt föregående år.
Farligt avfall kan avlämnas till FA-station samt till FA-bodar på ÅVC i Hallen och Brattåsen. Vi genomför
plockananlyser (stickprov på hushållsavfallet) på tre sopbilsturer; Hallenturen (landsbygd), Järpen samhälle (tätort) samt vid påsktid i Årebjörnen (fritidsområde). Resultaten kommer att visas på hemsidan are.
se och ge en uppfattning om områdenas sopsortering. Vi behöver framför allt bli bättre på att sortera bort
farligt avfall, batterier och ljuskällor.

ÅVC Järpen / FA-station
på Järpens industriområde
Ordinarie öppettider

april-okt

nov-mars

Helgfri måndag
Helgfri torsdag
Lördagar 7/1, 4/2, 4/3, 1/4, 22/4, 6/5, 20/5,
3/6, 17/6, 1/7, 15/7, 5/8, 19/8, 2/9, 16/9,
7/10, 21/10, 11/11, 2/12.

11.00-19.00
11.00-19.00
10.00-15.00

12.00-18.00
12.00-18.00
10.00-15.00

Avvikelser och förtydligande
Måndag 17 april (annandag påsk)
Måndag 1 maj (Valborg)
Torsdag 25 maj (kristi himmelsfärdsdag)
Måndag 25 december (Juldagen)
Tisdag 26 december (Annandag jul)
2018 Måndag 1 januari (Nyårsdagen)
2018 Måndag 8 och 15 januari
2018 Torsdag 4, 11 och 18 januari
2018 Lördag 13 jan

Stängt
Stängt
Stängt
Stängt
Stängt
Stängt
12.00-18.00
12.00-18.00
10.00-15.00

ÅVC Staa

5 km väster om Duved intill E14
Ordinarie öppettider

april-okt

Helgfri Tisdag
11.00-19.00
Helgfri Fredag
11.00-19.00
Lördagar 14/1, 11/2, 11/3, 8/4, 29/4, 13/5,
10.00-15.00
27/5, 10/6, 8/7, 22/7, 12/8, 26/8, 9/9, 23/9,
14/10, 28/10, 18/11, 9/12.

nov-mars
12.00-18.00
12.00-18.00
10.00-15.00

Avvikelser och förtydligande
Fredag 6 januari (trettondedag jul)
Fredag 14 april (långfredag)
Tisdag 6 juni (Sveriges nationaldag)
Fredag 23 juni (midsommarafton)
Tisdag 26 december (annandag jul)
2018 Tisdag 2, 9 och 16 januari
2018 Fredag 5, 12 och 19 januari
2018 Lördag 20 januari

Stängt
Stängt
Stängt
Stängt
Stängt
12.00-18.00
12.00-18.00
10.00-15.00

Mottagning av farligt avfall
Fredag 27 januari
Tisdag 11 april
Lördag 8 juli
Lördag 9 september
Fredag 24 november

12.00-18.00
11.00-19.00
10.00-15.00
10.00-15.00
12.00-18.00
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ÅVC Brattåsen

4 km väster om Enafors intill E14
Ordinarie öppettider
Helgfri onsdag
Lördagar 21/1, 18/2, 18/3, 1/4, 22/4, 6/5,
20/5, 3/6, 17/6, 1/7, 15/7, 5/8, 19/8, 2/9,
16/9, 7/10, 21/10, 25/11, 16/12

12.00-18.00
10.00-15.00

Avvikelser och förtydligande
2018 Onsdag 3, 10, 17 januari
2018 Lördag 27 januari

12.00-18.00
10.00-15.00

Mottagning av farligt avfall
Mottagning av farligt avfall möjlig under ÅVC
öppettid. OBS: Märk alltid behållare med dess
innehåll.

ÅVC Hallen
vid ridbanan

Ordinarie öppettider

april-okt

nov-mars

Helgfri tisdag

15.00-19.00

16.00-19.00

Helgfri fredag

12.00-18.00

12.00-15.00

Söndag. En söndag/månad november - mars.

12.00-16.00

8/1, 5/2, 5/3, 12/3,
5/11, 3/12 kl
12.00-16.00

Avvikelser och förtydligande
Fredag 6 januari (trettondedag jul)
Fredag 14 april (långfredag)
Söndag 16 april (påskdagen)
Söndag 4 juni (pingstdagen)
Tisdag 6 juni (Sveriges nationaldag)
Fredag 23 juni (midsommarafton)
Tisdag 26 december (annandag jul)
2018 Tisdag 2, 9 och 16 januari
2018 Fredag 5, 12 och 19 januari
2018 Söndag 7 januari

Stängt
Stängt
Stängt
Stängt
Stängt
Stängt
Stängt
16.00-19.00
12.00-15.00
12.00-16.00

Mottagning farligt avfall
Mottagning av farligt avfall möjlig under ÅVC
öppettid. OBS: Märk alltid behållare med dess
innehåll.
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ÅTERVINNINGSSTATIONER
Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för skötseln av återvinningsstationerna. Vid frågor ring deras kundtjänst, 0200-88 03 11.
På återvinningsstationer kan du som privatperson lämna förpackningar av:
• glas (endast burkar och flaskor, inte dricksglas, porslin med mera)
• papper
• metall
• plast (endast förpackningar, inte leksaker och andra plastprodukter)
• returpapper (tidskrifter och kataloger)
Hushållen kan lämna stora förpackningar av hårdplast/wellpapp på ÅVC i Järpen.

Kuvert ska inte sorteras som returpapper, utan som brännbart avfall och slängas i ditt
vanliga avfallskärl. Limmet på kuverten ställer till problem vid återvinning av papperet.

Det finns 13 stycken återvinningsstationer
I Åre kommun
Duved Hamre

Papper

Glas

Plast

Hamre

Åre intill Konsum Intill Konsum
Undersåker

Vid bron

Ottsjö

Gamla Posten

Järpen

Industriområdet

Kall

Fjärrvärmeverket

Hallen

Hallens ÅVC

Månsåsen

Föreningshuset

Handöl

Hanriis Café

Huså

Söder om byn

Kallsedet

Affären

Mörsil

Åsanvägen 2, nära växthuset

Mattmar

Kvistlevägen söder om byn

Företag, verksamheter och jordbruk etc. har lagenlig skyldighet att ordna med egen
förpackningshämtning, alternativt lämna förpackningar på företagsstationen
(ÅVC-området) i Järpen tisdagar och fredagar kl. 07.00 - 09.00. Övriga ÅVC tar inte
emot företagens förpackningar.
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Metall

RENHÅLLNINGSTAXA
Fasta avgifter

Abonnemangsavgift per år och fastighet
Tillkommande avgift för ytterligare fastighet/
lägenhet

Kr inkl moms
520
310

Tömningskostnader
Hushåll
190 liters kärl
370 liters kärl

60
120

Tömning av container kr/m3 behållare (ej
komprimerat avfall)
Större eller extra kärl kr/kärl och år
Företag
190 liters kärl
370 liters kärl
Tömning av container kr/m3 behållare (ej
komprimerat avfall)
Ersättning för förstört eller borttappat kärl
190-liters kärl
370-liters kärl
Tilläggsavgifter (Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall)
Budad (beställd) tömning inom 1 vecka +
tömningskostnad
Återkommande extra budning av hushållsavfall
inom 2 veckor + tömningskostnad
Betald sopsäck 160 l (i anvisad behållare)
Betald soppåse (i anvisad behållare)
Löst avfall (kr/100 liter) exkl gångavstånd
Gångavstånd 1,6-15 meter
Gångavstånd 15-50 meter
Tillägg gångavstånd per 10 m >50m
Vägbom
För tungt kärl
Överfullt kärl

Övriga avgifter

400
125
65
130
440
660
930

625
220
45
10
110
7,5
15
7,5
15
125
125

Avgift per ton där avfall vägs
2 400
Fraktkostnad per behållare där avfall vägs
3 400
Där taxan ej är tillämplig kan renhållningsingenjören förhandla om
lösning enligt taxans intentioner.
Då speciallösning för hushållsavfall krävs:
Permanentboende
1455
Fritidsboende
1095
Farligt avfall
Hushåll lämnar genom FA-boxen eller FA-stationen i Järpen.
Kostnaden ingår i abonnemangsavgiften.
0

Grovavfall från hushåll

Budad (beställd) hämtning inom 1 vecka
framkörningsavgift
Budad (beställd) hämtning inom 1 vecka kr/m3 +
framkörningsavgift
Grovavfall som hushåll lämnar på ÅVC (ingår i
abonnemangsavgiften)

625
250
0
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Renhållningstaxan är uppdelad
i två delar, en fast och en rörlig
avgift.
Den fasta avgiften, abonnemangsavgiften, täcker kostnader som kommunen har för återvinningscentraler, FAstationer, administration och information.
Den rörliga avgiften betalar du för det
avfall du lämnar i kärl eller säck.
Alla som äger en fastighet (även fritidshus) eller driver ett företag i kommunen
ska betala abonnemangsavgift och i
denna avgift ingår även kärl beroende
på typ av abonnemang.
Du blir fakturerad fyra eller tolv gånger
per år.
Fastighetsinnehav eller ägarbyte ska
meddelas till tekniska avdelningen.
Detta sker inte automatiskt.
Om du som fastighetsägare vill överlåta
ansvaret för renhållningsavgiften till din
hyresgäst ska skriftlig överenskommelse mellan fastighetsägare och hyresgäst skickas till tekniska avdelningen.
Om samma fastighetsägare äger flera
fastigheter i kommunen tillkommer en
avgift för varje fastighet. Om det finns
flera hushåll/lägenheter på en fastighet
tillkommer en avgift per hushåll/lägenhet. Se överst i tabellen under rubriken
fasta avgifter.
Vid nybyggnation och om- eller tillbyggnad som påverkar renhållningsavgiften
debiteras avgiften från och med kvartalet efter att ditt bygglov beviljats.
Vid frågor kontakta tekniska avdelningen via kundtjänst 0647-161 00.
Genom att sortera ditt hushållsavfall och lämna dina förpackningar
på återvinningsstationen kan du
minska dina renhållningskostnader

FRITIDSHUS
Betalsäckar
Har du inte möjlighet att ha ett eget avfallskärl men betalar
abonnemangsavgift kan du efter överenskommelse med Åre
kommun lämna ditt hushållsavfall i så kallade betalsäckar.
Säckarna rymmer 160 liter och kostar 45 kr inkl. moms. Du köper och lämnar den fulla säcken på en betalsäcksstation. Du
kan också lämna ditt hushållsavfall i vanliga kassar (från t.ex.
ICA eller Konsum). Det kostar 10 kr/kasse och betalas i kassan.

Betalsäckstationer
Storlien
Handöl
Åre
Undersåker
Ottsjö
Järpen
Huså

Tilläggsavgifter (Hushållsavfall och därmed jämförligt
Betald sopsäck 160 l (i anvisad behållare)
Betald soppåse (i anvisad behållare)

45
10

Kall
Kallsedet
Mörsil
Hallen

Sylvias Kanonbar
Hanriis café
OK/Q8
Pizzerian
Affären
Lundstams,
Industriområdet
Den Djupa Gruvans
Krog
Affären
Affären
OK/Q8
All-shopen

Latrinabonnemang
I latrinabonnemanget ingår mottagning och behandling av fem latrinbehållare per år. Dessa måste vara
biologiskt nedbrytbara säckar eller kärl. Behållare ingår inte i abonnemanget utan köps separat.
Alla latrinbehållare ska vara biologiskt nedbrytbara. Latrinbehållare i annat material (metall/plast) kostar
500 kr att lämna.
Latrinbehållare/latrin säckar lämnas på kommunens återvinningscentraler, ÅVC. Behållare och 2017 års
etikett lämnas utan kostnad. Avlämning av behållare utan etikett kommer att faktureras med 500 kr.

Renhållningstaxa, latrin

Abonnemangsavgift per år och fastighet (fem etiketter ingår*)
Extra etikett* (kr/st) (beställs hos kommunen 0647- 161 00)
Hämtning av max fem behållare (bionedbrytbara) inom en vecka efter
beställning - abonnemangsavgift krävs.
Avlämning av omärkt behållare vid ÅVC (kr/behållare)
Komposterbar säck/påse (kr/rulle à 25 st)
Latrinkärl komposterbart (kr/st)
Latrinkärl m. lock i plast (att frakta biosäck i, kr/st)
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Kr inkl. moms
750
100
625
500
125
125
125

SLAMTÖMNING
Kommunen är ansvarig för att ta hand om allt hushållsavfall. Slam räknas som ett
hushållsavfall. När det gäller slamtömning har kommunen upphandlat en entreprenör som ska utföra slamtömningen.
Nuvarande entreprenör är:
Avloppsservice AB, Godén & Byström
063-10 90 06

För att underlätta arbetet för vår entreprenör är det viktigt att röja vägen fram
till och runt brunnen. Slambilen väger 25 ton, därför är det viktigt att hålla
vägen i gott skick och fri från ris och kvist. Vi strävar efter att dra så lite slang
som möjligt för att ge entreprenören en bättre arbetsmiljö.
Slambrunnar upp till 6 m3 avvattnas. Det innebär att hela innehållet i brunnen sugs upp för att avvattnas
i slambilen och vattenfasen spolas sedan tillbaka till brunnen. I och med att vi avvattnar slammet kan vi
minska transporterna.
Innehållet i slutna tankar samt slambrunnar över 6 m3 slamsugs utan avvattning. Verksamheter med mycket stor slambrunnsvolym behöver kontakta slamtömningsentreprenören före tömning och göra en överenskommelse om hur tömningen ska gå till.
I toaletten får du bara spola ned kiss, bajs och toalettpapper.
OBS! Tork-, våt-, tvättservetter, trasor, sanitetsartiklar och andra ej nedbrytbara produkter får inte spolas ner
i avloppet eftersom det orsakar problem vid slamtömningen.

Tänk på att brunnslock av betong är väldigt tunga och bör bytas ut. Ett betonglock som är cirka 75
cm i diametern och 6 cm tjockt väger ca 75 kg.

Turlista för slamtömning

Dessa tider är preliminära och förändringar kan komma att ske. Vi skickar ett brev till alla
abonnenter som har slamtömning ungefär 14 dagar innan slamtömningen börjar i respektive
område.
Zon 6
Zon 1
Zon 2
Zon 5
Zon 3:2
Zon 3
Zon 4

Hallen – kommungränsen
Mattmar – Mörsil
Järpbyn och runt Kallsjön
Arvesund – Hammarnäs – Bydalen
Storlien – Staa
Staa – Brattland
Undersåker – Edsåsdalen – Järpen

(maj)
(juni)
(juli)
(juli)
augusti)
(september/oktober)
(oktober/november)
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Slamtaxan är uppdelad i två delar, en fast avgift som täcker kostnader för administration, informationsmaterial, m.m., och en avgift vid tömning. Dessutom finns tilläggsavgifter vid extra tömningar, lång slangdragning, specialtömningar och så vidare.

Slamtömning fast avgift

Kr inkl moms
375

Slamtömning med avvattning

Kr inkl moms
1 550
1 775

SLAMTÖMNING utan avvattning

Kr inkl moms
2 660
3 200

Tilläggsavgift vid tömning

Kr inkl moms
775
950
2 500
150
625

Timkostnad vid specialtömning

Kr inkl moms
1 450
475

Abonnemang per år och anläggning
Tömning enligt turlista med en volym under 4 m3
Tömning enligt turlista med en volym 4 - 6 m3
Tömning enligt turlista med en volym under 4 m3
Tömning enligt turlista med en volym 4 - 6 m3

Bomkörning, hinder vid tömning
Tillägg vid tömning inom 2 veckor
Tillägg vid tömning inom 24 timmar
Extra slang över 20 meter (kr/10 m)
Behandlingskostnad vid volym över 6 m3 (kr/m3)

Slamsugningsfordon (kr/h)
Extra personal (kr/h)

När brunnen/tanken är tömd görs en färgmarkering, och 2017 kommer färgen vara RÖD.

11

VAD INNEHÅLLER SOPPÅSEN?
Sedan hösten 2013 genomför vi årligen plockanalyser för att undersöka
vad som slängs i soppåsarna i Åre kommun. Andelen förpackningar i avfallet har minskat år 2014 och ökat igen år 2016.
Plockanalyser Järpen
Plockanalyser
Järpen
Avfallsslag

Analys 2013
viktprocent

FA, el-avfall
Förpackningar
Matavfall

Analys 2014
viktprocent
0,7
25
53

Analys 2015
viktprocent
0,4
16
46

Analys 2016
viktprocent
0,4
0,75
24
23
52
52

När du köper förpackade varor i affären betalar du även för återvinningen av förpackningarna. Om du slänger förpackningar i soppåsen istället för att lämna dem till återvinningsstationerna betalar du två gånger för avfallet och ökar energibehovet för hantering/tillverkning av förpackningar. Du ökar även kostnaden och miljöpåverkan för avfallshanteringen i
kommunen
Det finns en ökad andel farligt avfall i soppåsarna i form av farligt avfall, batterier, lampor
och läkemedel. Det är mycket viktigt att läkemedel lämnas till apotek, farligt avfall och elektronik till FA-station eller ÅVC. Nyhet: El-avfall kan även gratis återlämnas till försäljningsplatsen du köpte produkten.
Eftersom Åre kommun inte har någon utsortering av matavfall är det väldigt mycket mat i
soppåsarna. Så mycket som 52 viktprocent. Genom att själv kompostera ditt matavfall kan
du kraftigt minska mängden hushållsavfall och samtidigt göra god miljönytta. Du spar då
några kronor samtidigt som du får gödning till trädgården. Bäst för miljön är alltid att äta upp
maten man köper och minska matavfallet.
Mer information finns på are.se
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