Källsortering
• Förpackningar av metall , plast, papper och glas
ska lämnas till återvinningsstationerna (ÅVS).
Det är FTI som ansvarar för ÅVS. I Avesta finns det
19 st och du hittar dem på www.ftiab.se
• I det brännbara kärlet ska du lägga t.ex: kuvert,
diskborstar, dammsugarpåsar, blöjor, bindor,
tops och kattsand.
• Farligt avfall, t.ex. färg, oljor, nagellack och tomma
sprayburkar lämnas på återvinningscentralen (ÅVC).
• Kläder, skor och andra textilier ska lämnas i särskilda
behållare på ÅVC där de går till återanvändning
genom secondhand eller återvinning av fiber.

Kontakta oss på Avesta Vatten om ni har frågor
eller vill diskutera praktiska lösningar.
Besöksadress: Prästgatan 50, Avesta
Öppettider: måndag-fredag 8.00–16.30
Kundtjänst: 0226-64 55 00
Webbsajt: avestavatten.se
Simone Andriopoulos
Miljöingenjör
simone.andriopoulos@avesta.se
072-702 80 38
Daniel Zetreus
Miljöingenjör
daniel.zetreus@avesta.se
0226-64 51 10

Matavfallsinsamling

vesta blir den första kommun i länet som samlar in
matavfall för att utvinna både energin och näringen
i avfallet. Matavfallet kommer att transporteras till
Vafab Miljös anläggning i Västerås där avfallet rötas till
biogas. Den biogas som bildas används som fordonsbränsle
för bussar och bilar. Det uppkommer också en restprodukt,
en biogödsel, som lantbrukarna kan lägga på åkrarna som
gödning. Genom biogasprocessen skapas ett kretslopp av
energi och växtnäring.

Hur funkar insamlingen?
Då matavfallsinsamlingen införs får man ett till sopkärl. Det
gröna kärlet för brännbart avfall blir kvar men du kommer
att få ett nytt brunt kärl för matavfallet. Från Avesta Vatten
får man bruna papperspåsar för matavfall och en plastbehållare för påsen. Papperspåsen slänger man i det bruna kärlet.

“Leftovers is a valuable resource. Avesta
Kommun is now introducing recycling of
household food waste for biogas production!
All households that recycle food waste will receive free
bags and a bag holder. It is very important that only
the designated bags are used; other types of bags can
damage the biogas process.”

Vad vinner du på sorteringen?
• Du bidrar till en hållbar utveckling efter tankesättet
minimera, återanvänd och återvinn.
• Du bidrar till att skapa ett slutet kretslopp vilket ger en
bättre miljö.
• Du kan spara pengar genom att bli mera medveten om
att bara köpa det du behöver.

