Sortering och
återvinning av
avfall

Till dig som är anställd eller
entreprenör
En ren och säker miljö är vårt gemensamma intresse.
Skellefteå Kraft bedriver, som ett av landets ledande energibolag, en
omfattande verksamhet inom energiområdet. Ett område som är
starkt kopplat till miljö. Det är vår gemensamma utmaning i
energibranschen att med högt ställda miljömål fortsätta att utvecklas
så att vår energiförsörjning är hållbar.
Miljöriktig hantering av avfall är en viktig del i Skellefteå Krafts
miljöarbete. Vi återvinner cirka 98 procent av vårt avfall till råvaror i
nya produkter eller som bränsleråvara. Rätt sortering medför lägre
kostnader och minskad miljöbelastning.

Förhållningssätt
Skellefteå Krafts sortering av avfall innebär bland annat följa
avfallstrappan genom dessa steg.
1. Minimera:

I första hand ska vi se till att skapa så lite avfall
som möjligt.

2. Återanvända:

Om möjligt återanvända produkter eller
utrustning.

3. Återvinna:

Om återanvändning inte är möjlig ska avfallet
återvinnas genom utsortering i rena fraktioner.

4. Utvinna energin: Om materialet inte kan återvinnas ska den
brännbara fraktionen förbrännas i en
förbränningsanläggning för omvandling av
energin i avfallet till el och värme.
5. Deponera:

I sista hand ska avfall som inte går att behandla
enligt ovan deponeras.

Avfallsflöden

För att underlätta en säker hantering av avfall har Skellefteå Kraft avtal
med godkända transportörer och avfallsbehandlingsföretag.
Skellefteå Kraft har valt att separera avfallshantering via två olika
avfallsflöden.
1. Metall, transformatorer, elektronik och kraftledningsstolpar.
2. Bygg och industriavfall, deponiavfall, förpackningar, papper och
		 farligt avfall.
Skellefteå Kraft har i samråd med dessa företag tagit fram rutiner och
anvisningar för avfallshantering. Dessa rutiner kan skilja mellan orter, du
som entreprenör eller medarbetare är skyldig att förvissa dig om hur avfall
sorteras på den plats du arbetar.
Information om hur avfall ska sorteras finns att hämta via
återvinningsföretagens hemsidor eller app, exempelvis RagnCycle.
Har du funderingar kring avfall kontakta projektledare, Miljöfunktionen
eller avfallsentreprenör för besked.
För vissa avfallsfraktioner krävs särskilda hanteringsrutiner, exempelvis
farligt avfall och metall.

Farligt avfall
Observera att farligt avfall ska alltid sorteras separat från annat
avfall. Sedan transporteras farligt avfall för destruktion till godkända
mottagningsanläggningar. Förpackaren/avsändaren och
transportören ska ha genomgått särskild utbildning så kallad
avsändarutbildning.
När avfallet skickas ska avfallets typ och mängd deklareras på
särskilda transporthandlingar. De ska undertecknas av transportör
och kopia på deklarationen sparas hos avsändaren och kunna
uppvisas för tillsynsmyndighet vid behov.
Metall
Staglinor och stålband samlas separerat på pall eller mark och får
inte sammanblandas med annat metallskrot. Annan hantering ska
ske i samråd med återvinningsföretaget

Miljöfunktionen på Skellefteå Kraft
Har du frågor eller behöver mer information kontakta oss på
Miljöfunktionen.
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