Information från Söderhamn NÄRA
till dig som driver verksamhet i
Söderhamns kommun

Sortera ditt avfall
En guide om hur du minskar dina kostnader genom utsortering av avfall

Minska dina kostnader
I alla verksamheter skapas avfall och du betalar en
avgift för att bli av med det. Ditt företag kan enkelt
minska kostnaderna genom att ni själva sorterar ut
det som kan återvinnas.
Om ni i dag slänger allt avfall i ett och samma kärl
för brännbart avfall, finns det en hel del pengar att
tjäna genom att se över rutinerna. Samtidigt som ni
gör en insats för miljön.

Sortera mera
Installerar du några extra kärl för tidningar och
förpackningar av glas, metall, papper och plast blir
den brännbara restfraktionen mycket liten. Samtidigt
sänker du kostnaderna för din avfallshantering.
Söderhamn NÄRA hämtar ditt utsorterade avfall efter
ett schema eller efter behov. Du har dessutom möjlighet att själv bestämma i vilket intervall du vill att vi
ska tömma dina kärl.
Extra hämtningar kan alltid beställas om det behövs.

Enligt lagen
Enligt miljölagen ska allt avfall som kan gå till återvinning också göra det. Det innebär att såväl verksamheter som hushåll har en skyldighet att sortera ut
tidningar och förpackningar av papper, glas, metall
och plast samt farligt avfall som till exempel lysrör,
färgrester och batterier.
Genom att låta Söderhamn NÄRA hjälpa dig att
förbättra förutsättningarna för källsortering kan du
enklare följa lagen.

Exempel på hur mycket du kan spara på att sortera ditt avfall
Ett stort företag
Allt i ett kärl för brännbart avfall per år
Storlek och antal
2 ggr/vecka
Brännbart 4 st 660 l
52 120 kr
Källsorterat på flera kärl
Storlek/antal
varje vecka
Brännbart 2 st 660 l kärl
23 400 kr
Plast 1 st 660 l kärl
4 790 kr
Well 1 st 660 l kärl
3 280 kr
Papper 1 st 370 l kärl
1 705 kr
8 ggr/år
Glas 1 st 370 l kärl
1 120 kr
Metall 1 st 370 l kärl
980 kr
Summa
35 275 kr
Du sparar
16 845 kr

varje vecka
27 630 kr
varannan vecka
13 078 kr
2 710 kr
2 270 kr
1 045 kr
4 ggr/år
735 kr
660 kr
20 498 kr
6 862 kr

Spara
upp till
35%

Ett mellanstort företag
Allt i ett kärl för brännbart avfall per år
Storlek och antal
varje vecka
Brännbart 3 st 660 l
19 710 kr
Källsorterat på flera kärl
Storlek/antal
varje vecka
Brännbart 1 st 660 l kärl
6 840 kr
Plast 1 st 660 l kärl
4 790 kr
		
varannan vecka
Papper 1 st 370 l kärl
1 045 kr
Well 1 st 660 l kärl
2 270 kr
4 ggr/år
Glas 1 st 370 l kärl
735 kr
Metall 1 st 370 l kärl
660 kr
Summa
16 340 kr
Du sparar
3 370kr

varannan vecka
12 870 kr
varannan vecka
4 290 kr
2 710 kr
var fjärde vecka
840 kr
1 900 kr
2 ggr/år
575 kr
500 kr
10 815 kr
2 055 kr

Spara
upp till
20%

Låt oss räkna på hur mycket du kan spara
Ovanstående exempel visar hur det kan se ut på två typiska arbetsplatser, skillnaderna kan dock vara stora och
varje företag behöver en egen optimal lösning. Kontakta Söderhamn NÄRA så räknar vi ut hur mycket du kan
spara på avfallshantering när du väljer att börja med källsortering.
Renhållningschef Christina Åström når du på telefon 0270-751 18 alternativt e-post:
christina.astrom@soderhamnnara.se

Så lämnar du verksamhetsavfall och farligt avfall på
Långtå återvinningscentral
Det avfall som Söderhamn NÄRA kan hämta på ditt
företag är sådant som klassas som hushållsavfall. Det
vill säga förpackningar av glas, plast, papper och metall
samt tidningar och brännbart avfall, som köksavfall
och städsopor.
Allt verksamhetsavfall ska lämnas på Långtå avfallsanläggning.
Verksamhetsavfall
Mindre mängder verksamhetsavfall som du själv kör
till återvinningscentralen skall vägas in och betalas.
Om du ofta lämnar avfall från din verksamhet på återvinningscentralen kan det vara idé att skriva avtal för
dina besök.
Kontakta personalen i receptionen på Långtå återvinningscentral så får du hjälp att skriva ett avtal.

Farligt avfall
Farligt avfall är till exempel lysrör, batterier, färg, oljor,
elektronik med mera.
Du kan lämna farligt avfall på Långtå, men måste alltid
kontakta personalen först. Farligt avfall från verksamheter ingår inte i avtalet för att lämna verksamhetsavfall på återvinningscentralen utan skall betalas särskilt
för respektive avfallsslag.
Enligt lagstiftningen måste varje verksamhetsutövare
ha ett transportdokument för allt farligt avfall som
transporteras till avfallsanläggningen. Dokumentet
skall skrivas på av avfallsmottagaren. Var och en sparar
en kopia som kan visas upp för tillsynsmyndigheten.

Ny bild

Söderhamn NÄRA

Box 94, 826 22 Söderhamn
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Öppettider på Långtå

Måndag-fredag 07.00-15.30
Kvällsöppet tisdag och torsdag till 18.30

Reception på Långtå
0270-751 43

