
Öppna säcken

Från och med 1 januari 2020 kommer vi inte att ta emot säckar med avfall 
vid ÅVC Hamre. Vår bedömning är att mycket av det avfall som slängs i 
brännbart skulle kunna återanvändas eller materialåtervinnas. Genom att 
öka sorteringen och minska förbränningen kan vi spara både på pengar 
och miljön.

Enklast är om du själv sorterar ditt avfall innan du besöker ÅVC, då blir det 
enkelt för dig att lägga materialet i rätt fraktion. Om du trots allt vill ta med 
dig avfallet i säckar bör dessa vara genomskinliga så att du kan visa vår 
personal att sorteringen är korrekt. Avfall i svarta plastsäckar kommer du 
att behöva sortera upp på plats.

Har du frågor och funderingar kring återvinning är du välkommen att vända 
dig till vår kunniga personal vid ÅVC, eller använda vår sorteringsguide 
www.dalaavfall.se och på www.ftiab.se. I många kommuner finns redan 
dessa regler och många fler är på väg att införa dem. 

Vårt mål är att minska mängden avfall som går till förbränning med 20% 
under 2020 – vi hjälps åt att nå dit!

www.hedemoraenergi.se

Vänd >>>



Frågor och svar

Gäller detta allt avfall?
Nej, nedanstående fraktioner är undantagna men förpacka dem då gärna 
i genomskinligt emballage så att personalen kan se att sorteringen är 
korrekt.
• Säckar innehållande damm, spån eller annat lättflyktigt material.
• Säckar innehållande kläder och textilier som lämnas för återanvändning 

eller återvinning.
• Säckar innehållande invasiva växter, exempelvis lupiner eller
• jättebalsamin.
• Asbest. Material innehållande asbest ska precis som tidigare lämnas 

väl emballerat och förslutet.

Var hittar jag genomskinliga säckar?
Vi har meddelat kommunens handlare om det nya kravet och vår för-
hoppning är att de tar hem genomskinliga säckar för att möta kundernas 
behov.

Kommer avfallstaxan att sänkas nu?
Nej, kostnaderna för omhändertagande av avfall i allmänhet, och förbränning 
i synnerhet, ökar ständigt.  Men om vi minskar mängden avfall till förbrän-
ning så kan vi förhoppningsvis hålla fortsatt konkurrenskraftiga priser.

Vad gör jag med eventuellt överblivna säckar om jag sorterar mitt 
avfall på plats?
Pappsäckar lägger du för återvinning i pappersförpackningar och plast-
säckar och plastförpackningar.

Jag har papper med känsliga uppgifter som ska brännas och som jag inte 
vill ta ut ur påsen?
Har du papper som skall förstöras är du välkommen att kontakta vår 
kundtjänst på telefon 0225-349 20 för att boka tid för att använda vår 
dokumentförstörare.

Gäller detta både privatpersoner och företagare?
Ja.
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