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DET ÄR LÖNSAMT att återvinna. Vi skonar
miljö och klimat, slipper sopberg och sparar
in på dyrbar energi. Exakt hur mycket i
kronor och ören, är förstås omöjligt att säga,
men det är stora summor. Det är inte så
konstigt att aluminium en gång i tiden var
mer värt än guld. Att återvinna en aluminiumförpackning kräver 95 procent mindre
energi jämfört med att tillverka en ny.
VI HAR BLIVIT ALLT BÄTTRE på att återvinna. Var tredje förpackning i livsmedelsbutiken är tillverkad av återvunnet material
samtidigt som vi konsumerar allt mer. Och
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ju fler varor och tjänster vi köper, desto mer
avfall. Närmare bestämt cirka 430 kilo per
person och år. Men avfall är också en resurs för både miljön och företag. Miljötänk
och hållbarhet är något som fler och fler
kunder efterfrågar, oavsett bransch.
DÄRFÖR BLIR DET allt viktigare för företag
och verksamheter att ta hand om sitt avfall
på ett bra sätt. I den här foldern får du veta
lite mer om återvinning, hur du kan göra
med dina förpackningar och vart du kan
vända dig. Du får också möta några branschkollegor som berättar hur de har gjort.
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Återvinn en enda metallburk
och energin som sparas räcker till
sju timmars TV-tittande.

38
En enda dagstidning som
återvinns räcker till att koka
38 koppar kaffe.

ÅTERVINNING I SIFFROR
Hur många pappersförpackningar
återvinns under ett år. Egentligen?
Och hur stor andel av en Absolut-flaska
består av återvunnet glas? Lär dig mer
om återvinning via siffror.

2 200

80%
Över 80 procent
av en Absolut-flaska är
tillverkad av återvunnet glas.

Om alla kapsyler återvanns
under ett år skulle det
återvunna stålet räcka till att
tillverka 2 200 bilar.

Drygt en halv miljon ton.
Så stor mängd pappersförpackningar fick nytt
liv under 2017.

450

Om Gustav Vasa slängt sin
flaska med sportdricka
i Sälenskogarna hade
dagens Valasoppsåkare
snubblat på den. Det tar
nämligen cirka 450 år för
naturen att ta hand om
plast. Motsvarande siffra
för metall är 300 år och för
glas en miljon år.
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”Papper ska bli papper
och metall ska förbli
metall”
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HUR HANTERAR
NI ERT AVFALL?
Leif Persson är ekologisk snickare
och tänker hållbarhet i alla led.
För honom är det självklart
att materialåtervinna så långt det
bara är möjligt.
– ÅTERVINNING är en resursfråga. Papper ska
bli nytt papper och metall ska förbli metall. Det
finns tillräckligt med junk ändå.
Leif Persson driver det egna företaget
Ombygg Stockholm som har specialiserat sig
på hållbara interiörer. Han återanvänder ofta
överblivet material och återvinning är en del av
vardagen. Uppdragen väljs med omsorg för att
minimera mängden avfall.
- Jag tar helst inte jobb som går ut på att
bara sätta upp ett kök från en leverantör
där jag redan innan vet att det blir nästan lika
mycket förpackningar som det blir kök,
säger Leif Persson.
FÖRSTA DAGEN på en ny arbetsplats sätter
han upp olika stationer för respektive avfall.
När jobbet är klart åker han till närmaste mottagningspunkt eller återvinningscentral.
– Vid installation av vitvaror blir det ofta ett
berg av frigolit plus många olika sorters avfall
med totalt sett en ganska liten mängd av varje.
Då kan det vara effektivt att samla allt i en stor
säck som hämtas av entreprenör, säger Leif
Persson.
Enligt Leif har kunderna blivit alltmer miljömedvetna på senare år. Efterfrågan på hans
tjänster ökar, men också intresset för återvinning.
– Det är påfallande många som frågar vad
som händer med skräpet och om det sorteras.
De gånger jag bygger kök vill man ha hjälp att
hitta en vettig lösning att förvara förpackningar
och tidningar som ska återvinnas.

JULIA SCHAFFER FLEMK, JULIAS
PLATTSÄTTNING OCH BYGG
– På större byggen finns ofta
containrar för olika sorters avfall.
Om jag ska göra ett mindre badrum
blir det för många säckar med lite
innehåll så då brukar jag samla
förpackningar och övrigt avfall i
en stor säck som hämtas av en
entreprenör, det blir mer kostnadseffektivt.

HUGO WOLGERS, CYKLANDE
RÖRMOKAREN
– Vi samlar all metall och lämnar
det till återvinningen, på koppar
och mässing tjänar vi pengar. För
mig är det självklart att källsortera,
inklusive förpackningar. I dag har
vi möjlighet att lämna dem i miljöstationen i vårt kontorshus.
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Gör som Leif, fixa
en återvinning som funkar
TRE VÄGAR ATT HITTA RÄTT:
1. S
 ÖK UPP DIN NÄRMASTE
MOTTAGNINGSPUNKT
Det är gratis att lämna ditt företags uttjänta
pappers-, plast- och metallförpackningar på
FTI:s så kallade mottagningspunkter. Du får
lämna max en kubikmeter per materialslag
och gång.
Vill du få koll på var din närmaste mottagningspunkt finns samt vilka kvalitetskrav som
gäller för det material du lämnar? Gå in på
ftiab.se/mottagningspunkt

2. KOLLA MED DIN KOMMUN
VAD SOM GÄLLER
Hade du tänkt lämna dina tömda och sorterade
förpackningar på närmaste återvinningscentral? Kolla med din kommun vad som
gäller där du bedriver din verksamhet.
Det brukar gå bra att lämna en mindre
mängd till en begränsad kostnad, ibland
är det helt gratis.

3. A
 NLITA EN GODKÄND
ENTREPRENÖR
Du kan alltid anlita en avfallsentreprenör
för att hämta och köra bort dina uttjänta förpackningar av papper, plast, glas och metall.
På hemsidan recycla.se finns en kostnadsfri
tjänst som enkelt knyter ihop dig med en
entreprenör i närområdet.
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TÄNK PÅ ...
❚ …att tömma dina förpackningar ordentligt samt ta ur
dem ur säckar och påsar
innan du lämnar dem till
återvinning.
❚ … om du har riktigt stora
mängder förpackningsavfall
kan det vara vettigt att undersöka om du kan få betalt
för materialet. Ta in offerter
från godkända entreprenörer.
❚ …att du som bedriver verksamhet har ansvar för ditt
avfall och att du enligt lag är
skyldig att sortera det. Du
måste helt enkelt ha koll på
vilken sorts avfall det blir.
❚ … att försöka minska
mängden avfall. Kanske
finns det sådant som går att
återanvända?
❚ …att det BARA är hushåll
som får lämna sina förpackningar och tidningar på landets återvinningsstationer.

SORTERA MERA

Låt förpackningarna
få nytt liv

Nedan några enkla steg på vägen till
en fungerande återvinning av dina förpackningar. Tänk på att din verksamhet
kan ha specifika behov. Stäm alltid av
med din hämtningsentreprenör, om du
har en sådan.

1.

MINIMERA

Tänk efter före. Går det att minska
avfallsmängden i allmänhet och
förpackningarna i synnerhet? Kanske kan du
se över inköpen, jämföra leverantörer och
uppdrag. Alla som driver en verksamhet har
skyldighet att hushålla med råvaror.

1.

PLANERA OCH
INFORMERA

Det ska vara lätt att göra rätt,
både för dig själv och för dina medarbetare.
Sätt upp ett så enkelt system som möjligt
för sortering och informera alla inblandade. Vad för slags avfall kan det bli denna
gång? Hur ska det sorteras? Blir det en
stor mängd förpackningar? Vem ska
ansvara för sortering och hantering? Låt
svaren avgöra hur du lägger upp ert system
för sortering och återvinning.

1.

TÖM, KOMPRIMERA
OCH SEPARERA

1.

SORTERA RÄTT

Töm förpackningarna ordentligt. Vik
ihop och platta till, så tar de mindre plats.
Lägg gärna flera mindre förpackningar i en
större, men inte de av plast, de ska aldrig
”klumpas ihop”. Har du förpackningar som
innehåller flera olika material? Dela på dem,
om det går, annars sortera efter det material
som det finns mest av.

Har du mycket wellpapp bland ditt
förpackningsavfall? Det brukar gå
att sälja, kanske kan ersättningen täcka
kostnader för hämtning. Sortera detta för sig
liksom dina förpackningar av papper, plast,
glas och metall. Tänk på att plast består av
flera olika sorter som bör sorteras, transporteras och lämnas för sig. Rörigt? På ftiab.se/
sorteringforetag hittar du bra och tydlig
information om hur du går tillväga både med
dina plastförpackningar och med dina övriga
förpackningar, liksom anvisningar för de
förpackningar som innehållit kemiska
produkter. Glasförpackningar? Läs mer på
glasatervinning.se
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Vi värnar om
miljön – här
återvinner vi våra
förpackningar

