Svar på frågorna om källsotering 2019
Måste förpackningarna du lämnar till återvinningen vara rena?

Totalt svarade 56 Norsjöbor

Rätt svar är:
Nej, Det behövs inte, men förpackningarna måste vara helt tömda.
Men för din egen skull, och för de som arbetar med hanteringen av
förpackningarna, så kan det ju vara trevligt med ursköljda
förpackningar.

Säger lagen att du måste källsotera?

Totalt svarade 44 Norsjöbor

Rätt svar är:
Ja, som konsument är man skyldig att sortera förpackningar och
tidningar och elavfall , vilket bland annat framgår av
avfallsförordningen (2011:927).

Brödpåsar i papper, med fönsterplast,
ska slängas som plastförpackning?

Totalt svarade 48 Norsjöbor

Rätt svar är:
Nej, i en brödpåse med fönster är det mer papper än plast och
påsen ska därför sorteras som pappersförpackning. Alla
förpackningar som består av sammansatta material ska sorteras
efter det dominerande materialslaget.

Är det okej att slänga dricksglas i insamlingsbehållaren för glasförpackningar?

Totalt svarade 52 Norsjöbor

Rätt svar är:
Nej, glasflaskor och glasburkar är inte tillverkade av samma typ av
glas som dricksglas eller fönsterglas. Även om glas ser likadant ut
är kemin annorlunda. Dricksglas är dessutom ingen förpackning
och ingår därmed inte i förpackningsinsamlingen. Dricksglas
soteras som deponi och lämnas till återvinningscentralen.
Är glasen hela? Lämna dem gärna till Knut’n.

Hur många gånger måste en bomullskasse användas för att
motsvara miljöpåverkan av en plastkasse av sockerrör?

Totalt svarade 39 Norsjöbor

Rätt svar är:
För att bomullskassen ska komma ned i samma miljöpåverkan
som en plastkasse av sockerrör eller en papperskasse så måste den
användas 130-400 gånger.
Lite otippat så kan det faktiskt vara bättre att använda plastkassar
av sockerrör (numera de vanligast förekommande i Sverige) än en
bomullskasse.
Att ta fram kassar i bomull är mycket resurskrävande, framförallt
i odlingsledet. Bomull kräver ofta konstbevattning och den odlas
ofta i länder som har brist på vatten.

Bomullskassarna är skrymmande och väger mer än plastkassen
gjord av sockerrör. I flera livscykelanalyser som gjorts på
bärkassar kommer bomullskassen ut som den mest resurskrävande.
Kom dock ihåg att återvinna din plastkasse!
Plastpåsar sorteras som plastförpackningar. Materialet tas om hand
och återvinns till nya plastprodukter.

Norsjö kommun vill säga tack till alla som ställt upp
och svarat på frågorna under dessa fem veckor.
Tillsammans bidrar vi till en bättre miljö!

