Vilka plastförpackningar kan jag lägga i
insamlingen?
Det finns många olika plastförpackningar.
I allmänhet används förpackningar i försäljning av
livsmedel, textilier, elektronik och kemiska produkter,
men också andra plastförpackade produkter finns på
marknaden.
Butikskassar och
produkter som
används på
försäljningsstället,
såsom färskfolie runt
en baguette, lådan för
färsk sallad eller
färdigmat är
förpackningar.

Följande är INTE plastförpackningar:
Fryslådor, avfallspåsar, färskfolie, flyttlådor, lagerlådor,
ämbaren, tandborstar.
De är plastprodukter och tillhör kommunala avfallsinsamlingen.
Medicinburkar skall vara tomma! För gamla mediciner till apoteket.

Mera exempel:
• CD-ROM-skivans skal är inte en förpackning, plastfilmen runtomkring är.
• En plastbygel är förpackning, om den kommit hem tillsammans med dräkten eller kostymen. Men köper du separat
plastbyglar är de inte förpackningar.
• Tvättmedelsflaskan med tvätt boll eller måttsked – allt är förpackning.
• Förpackningar av PVC-plast är blandavfall.

Varför inte lägga alla plastprodukter i insamlingen?
Producentansvaret gäller plastförpackningar.
Andra plastprodukter tillhör den kommunala avfallshanteringen, oftast är det blandavfall och bränns till energi.
Andra plastprodukter har också ett mycket bredare spektrum av plastsorter jämfört med plastförpackningar. T.ex. många
leksaker innehåller elektronik, i vilket fall de tillhör WEEE-insamlingen. (El- och elektronikavfall).

Hur ren bör plastförpackningen vara?
Förpackningen måste vara tom, ren och torr.
Som tumregel kan anses vara sådan renhet som tillåter hemförvaring av förpackningsavfall 1–2 veckor.
Avfall i sopkärl producerar lätt lukter och lockar till sig skadedjur. Förpackningarnas avfallshanteringsprocess är lång
och också en eventuell professionell hälsorisk skall minimeras. Komprimeringen av förpackningsavfallet bryter ut
gaser och lukter från fukt och organiskt avfall. På vintern fryser vätskor och fukt i uppsamlingskärlet. Detta kan
förstöra återvinningen av hela partiet insamlade plastförpackningar.
Om rengöringen kräver varmt vatten eller rengöringsmedel, kan det vara bättre för miljön, att lägga förpackningen i
blandavfallet.

Varför skall kapsyler och lock tas bort?
Korkar, lock och liknande måste lösgöras då det är möjligt.
Till exempel i matlagnings- eller påläggsförpackningar är täckfilmen
av annan plast än underredet.
Dessa bör lösgöras från varandra.
Fortums optiska läsare känner igen och klassificerar förpackningar
av olika plast slag. Kapsyler och lock är ofta av annan plast sort än
resten av förpackningen. Läsaren tolkar kvaliteten på plasten
vanligtvis enligt den större delen av förpackningen. Om locket är
fäst på flaskan kommer lockplasten i fel grupp och försvagar
plastpartiets återvinning.
Aluminiumlocken
till metallinsamling

Kartongomslagen
till kartonginsamling ..

Plastförpackningarna
till plastinsamlingen

Varför skall jag inte sätta förpackningarna in i varandra?
Olika plastförpackningar inte klämmas hårt in i varandra. Den optiska enheten
läser den yttre förpackningen och då kan det andra plastmaterialet hamnar i fel
grupp. Plastförpackningar av exakt samma märke kan läggas in i varandra om
det är säkert att plastmaterialet är lika.
Plastkassar kan bra användas för att transportera och lägga förpackningarna in i
samlingskärlet. I början av sorteringsprocessen finns en sk. påsrivare, som
öppnar påsarna före vidare bearbetning av insamlade plastförpackningar.

Förpackningar av sk. farliga ämnen
Om förpackningen innehåller rester av farliga ämnen, bör de tas till den lokala avfallshanteringsanläggningen som tar
emot sk. farliga ämnen. Kanistrar, flaskor och burkar som innehållit tex. olja skall inte läggas i insamlingen för
plastförpackningar!

