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Energiavfallet 
packas i en påse eller en tom förpack-
ning och läggs i kärlet för energiavfall

• blöjor och bindor
• hushållspapper och servetter
• kattsand
• smutsiga förpackningar av  
   papper, kartong, plast och styrox
• små föremål av plast, t.ex. disk- 
   och tandborstar Obs! ingen PVC
• damm och dammsugarpåsar
• textiler Obs! inga skor, regn- 
   eller läderkläder
• Obs! Medciner och nålar förs till  
   apoteket
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Ekorosks kund-
tidning 2021

D en 19 juli 2021 trädde den nya 
avfallslagen ikraft, två år förse-

nad. EU har i sin ”Early Warning” var-
ning till Finland bl.a. påpekat pro-
blemet med att avfallstransporter-
na inte konkurrensutsätts via kom-
munerna. Detta åtgärdas nu delvis 
genom att avfalls bolagen via den 
nya lagen kommer att börja konkur-
rensutsätta transporterna av bioav-
fall och separat insamlat avfall. 

Både EU och Finland har ambi-
tiösa mål för materialåtervinningen 
och cirkulärekonomin. En väldigt li-
ten del av avfallet sätts idag på de-
ponier. Men det är en betydande 
utmaning att en stor del av avfal-
let som idag går till energiåtervin-
ning ska gå till materialåtervinning 
i framtiden. Materialåtervinningen i 
Finland ligger idag på 43 % medan 
den år 2035 borde ligga på 65 %. 

På Ekorosks område ligger material-
återvinningsprocenten på 45 %.

I samband med den nya lagen 
ökar också kraven på insamling 
av bioavfall i Finland. Den föränd-
ringen påverkar inte Ekorosks verk-
samhetsområde eftersom vi redan 
är bäst på att samla in bioavfall i 
landet.

En annan förändring är att bo-
stadsbolag med 5 bostäder eller 
fl er, efter en tid kommer att börja 
samla in kartong, plast, metall och 
glas vid fastigheten. 

Jag vill tacka alla hushåll för det 
sorteringsarbete ni utför och tillsam-
mans fortsätter vi att närma oss ett 
kretsloppssamhälle.

Michael Östman
Verkställande direktör

22020211 träddee ddenen nnyaya åPåPå EEkokororoskksks omområrådede

Ny avfallslag Jakobstads 
återvinnings-
station tar emot 
fl er avfalls slag 
än tidigare efter 
förstoringen.

Bioavfallet 
packas i en pappers-
påse och läggs i kärlet 
för bioavfall
• matrester och 
 skämd mat
• fi skrens och ben
• skal av frukter, grön-
 saker, rotsaker och 

ägg
• kaffe- och tesump 
 med fi lter
Obs!  Lägg inga 
förpackningar 
i bioavfallet!

Du kan söka sorteringsråd i Avfallsordlistan på vår hemsida https://www.ekorosk.fi /sv/hushall/sortering/

Ekorosks vägg-
kalender för 
år 2022 delas 
ut till hushål-
len 13.1.2022. 
Kalen dern inne-
håller informa-
tion om statio-
nernas öppet-
tider. Vid varje 
datum står det 
vilka stationer 
som har öppet 
den dagen.

Plastförpackningar 
läggs i kärlet för plastför-
packningar vid ekopunkten 
eller i husbolaget
• förpackningar av plast 

och styrox t.ex. för ost, fär-
digmat och charkuterier

• plastförpackningar för t.ex. 
schampo, tvättmedel och 
tvål- fl askor, burkar och 
kanistrar av plast, helst 
tillplattade

• plastpåsar, kassar och 
-omslag

Glasförpackningar 
läggs i kärlet för glasför-
packningar vid ekopunkten 
eller i husbolaget
• glasburkar och -fl askor, 
 korkar och lock tas bort
Obs! Kärl av glas, porslin 
och keramik förs till åter-
vinningsstationen.

Metall 
läggs i kärlet för metall 
vid ekopunkten eller i 
husbolaget
• konservburkar, dryckes-

burkar utan pant, lock och 
korkar av metall

• formar, värmeljuskoppar 
och folie av aluminium

• tomma burkar för målfärg 
och sprayfl askor

• husgeråd av metall

Papper 
läggs i kärlet för papper 
vid ekopunkten eller i 
husbolaget
• dags- och veckotidningar 

samt reklampost, 
 broschyrer och kuvert
• böcker med mjuka 
 pärmar, kopieringspapper 

och teckenblock

Kartong 

läggs i kärlet för kartong 
vid ekopunkten eller i 
husbolaget
• burkar av kartong, t.ex. 

mjölkpaket och saftburkar
• kartonglådor t.ex. 

pizzalådor, grynpaket 
 och äggkartonger
• papperspåsar, hylsor 
 från wc- och hushålls-
 pappersrullar

Batterier 
läggs i kärlet för batterier 
i matbutiken eller vid 
ekopunkten
• alla typer av mindre 

batterier samt mobil -
 batterier och andra 

laddbara ackumulatorer
Obs! tejpa över polerna när 
du plockar ut batteriet
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Bioavfall 
i pappers-
påse
Lägg nåt i bott-
nen av pappers-
påsen som fukt -
s pärr, t.ex. 
gammalt bröd, 
apel sinskal eller 
en halv ägg-
kartong

Ta bort förpack-
ningen, när du 
lägger skämd 
mat i bioavfallet. 
Förpackningen 
kan återvinnas 
enligt mate-
rial eller läggas 
i energi avfallet 
om den är smut-
sig. 

Fyll inte pap-
perspåsen helt, 
lämna en kant 
som du kan vika 
ner och bära 
påsen i

Låt påsen stå 
luftigt, så håller 
den bättre

Papperspåsen 
          fungerar lika bra
Familjen Rönn-
qvist köper 
papperspåsar 
för bioavfallet 
på nätet. Kost-
naden blir den 
samma som om 
de skulle använ-
da plastkassar 
från matbutiken. 

F amiljen Rönnqvist använder 
papperspåsar för bioavfall istäl-

let för plastpåsar, och tycker att det 
inte är nån stor skillnad från att an-
vända plastpåsar. 

Familjen har använt pappers-
påsar för bioavfallet i snart ett år nu.

– Vi läste om fördelarna med 
papperspåsar i Ekorosks väggkalen-
der, och tänkte att vi måste försöka, 
berättar pappan i huset Andreas 
Rönnqvist. 

Han hade sett anvisningar för hur 
man viker en bioavfallspåse av en 
dagstidning tidigare, men den möj-
ligheten avfärdade han genast. 

– Att vika en dagstidning varje 
gång man byter påse är nog för 
omständligt. Då krävs det att man 
är en entusiast. Jag tänkte att det 
måste fi nnas bättre lösningar än så, 
berättar Andreas.

Så han googlade och sökte olika 
lösningar på nätet, och hittade en 
som han fastnade för. Han köpte 
hem ett paket papperspåsar för 
bioavfall på prov. 

– Vi började strax efter nyåret, be-
rättar mamma Sandra Rönnqvist, 
som tycker att steget inte var sär-
skilt stort att ta. Det är några saker 
man bör tänka på säger hon, lägg 
inget vått längst ner i bottnen av 
papperspåsen. Lägg hellre nåt som 
suger upp vätska först, till exempel 
torrt bröd eller apelsinskal som är 
ganska täta. Och fyll inte pappers-
påsen helt upp, då spricker den lätt 
när du lyfter upp den. 

En halv äggkartong längst ner i 
bottnen av papperspåsen fungerar 
också bra som fuktspärr. Kartongen 
suger upp fukt och gör så att påsen 
håller bättre. 

– Det skedde nån liten olycka 
i början, när vi inte var vana vid 
papperspåsen, nämner Andreas 
och ler lite. Vi tänkte inte på att 
den blöts upp om det ligger nåt 
vått längst ner, så påsen blöttes 
upp och gick sönder när jag lyfte 
upp den. Men det är sånt som 
bara sker en gång, sen lär man sig, 
säger han och skrattar. 

Kärlet som papperspåsen står 
i har också betydelse. Pappers-
påsen ska stå luftigt, om den står 
i en sophink så blöts den lätt upp.  
Ändå har familjen inte upplevt 
några problem med vätska i bio-
avfallstunnan ute på gården. 

– Vi har inte haft nåt klott i sop-
tunnan, konstaterar Sandra. 

Papperspåsen samma pris 
som plastkassen
Andreas har jämfört priset på pap-
perspåsarna han beställde på nä-
tet med priset på plastkassar från 

matbutiken som familjen använde 
tidigare.

– Jag räknade om det blir någon 
skillnad, och kom fram till att pap-
perspåsarna kostar det samma. 
Styckepriset för papperspåsarna 
jag köper på nätet är det samma 
som priset för plastkassen i matbu-
tiken. Dem använder vi ändå inte 
mera, konstaterar han.

Allt fl er hushåll använder tygkas-
sar, det ligger i tiden att undvika 
plastpåsar. 

– Vi saknar inte plastpåsen. Det 
kostar inget extra och innebär 
inget extra arbete att använda 
papperspåsar för bioavfall, kon-
staterar Andreas.

– Man behöver inte ändra på allt. 
Det kan avskräcka om man tror att 
man måste vara jätteekologisk för 
att använda papperspåsar, men 
så är det inte, tillägger Sandra. 

Text: Pia Grankvist
Bilder: Wiizart
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En slumrande 
fara – zombie-
batterier

Sortera rätt
tejpa batteri-
polerna när du 
tar ett batteri ur 
appa raten

det går att föra 
batterier till alla 
butiker som säl-
jer dem

litiumjonbatte-
rier från elcyklar, 
elmopeder, el-
skotrar och stå-
hjulingar förs till 
Ekorosks återvin-
ningsstationer

Gamla litiumbatterier och litium-
jonbatterier från till exempel 

mobiler, leksaker och elverktyg som 
förvaras på fel sätt eller sorteras 
fel antänder lätt om man stöter till 
dem eller om de bryts. Därför kallas 
de zombiebatterier i en kampanj 
som ordnas i höst. 

På Ekorosks krossningsanlägg-
ning Ewapower i Jakobstad krossas 
hushållens och företagens energi-
avfall. Där möter arbetsledare Per 
Peltola en hel del zombie batterier 
i energiavfallet, som ställer till risk-
fyllda situationer. 

– Vi har haft 21 bränder hittills i år, 
15–20 av dem orsakades av batte-
rier, berättar Peltola. 

När litium- och litiumjonbatterier 
slängs i energiavfallet följer de med 
till Ewapower. Där är de små bat-
terierna nästan omöjliga att upp-
täcka innan krossningen eftersom 
krossen matas med en hjullastare 
och en fjärrstyrd gripklo. 

– När batterierna knäcks i krossen 
kortsluter de och självantänder. De 
blir väldigt heta, och då antänds 

allt annat avfall också. Energi avfall 
består ju mest av papper och plast. 
Rökbildningen är kraftig och röken 
är giftig att andas in, berättar Pel-
tola. 

Ewapower är utrustat med ett 
automatiskt släckningssystem som 
släcker det brinnande energi-
avfallet när det kommit ut ur kros-
sen. Men brinnande batterier går 
inte att släcka med vatten. 

– Allt stannar när släcknings-
systemet upptäckt en brand. Vi 
lokaliserar källan till branden och 
försöker isolera den från energi-
avfallet, medan släckningssystemet 
väter ner och släcker energiavfallet 
som brinner, berättar Peltola. 

Batterier i energiavfallet inne-
bär en stor fara för personalen vid 
Ewapower och onödiga avbrott i 
arbetet. Ansvaret för att sortera rätt 
ligger på den som lägger avfallet 
i sopkärlet. Det är för sent när bat-
terierna ligger i energiavfallet vid 
Ewapower. 

Text: Pia Grankvist
Bild: Wiizart

Karavaner med överfulla släp-
vagnar är en vanlig syn på lörda-

gar. Vissa tider på året, i synnerhet i 
samband med vårstädning, blir det 
trångt på återvinningsstationerna. 
Många drar sig för att besöka åter-
vinningsstationen och därför växer 
sig högen med avfall alltför stor 
innan man slutligen tar sig i kragen.

– Om du gör besöken tätare så 
slipper du stressen. Det tar högst 
fem minuter att lossa när man läm-
nar in sitt avfall någon gång per 
månad. Själv brukar jag passa på 
under tider när det inte är rusning, 
tipsar Lars-Erik Furu, bosatt i Karleby.

Resurs i stället för problem
Till vardags driver han företaget FL 
Pipe i Kaustby, där avfallssortering 
länge hört till vardagsrutinerna. 
På FL Pipe har produktionsrester 
och spillvärme använts som resurs 
långt innan cirkulär ekonomi blev 
ett modebegrepp. Redan 2002 fi ck 
företaget ta emot Ekorosks ”Diplom 
för prima sortering”, det första som 
delades ut.

– Vi har tydliga sorteringsrutiner 
på arbetet och jag har tagit med 
mig dem också till vårt hushåll. Det 
är självklart att alla ska bidra till att 
avfall kan hanteras på bästa sätt, så 
att det kan bli en resurs i stället för 
att förstöra miljön.

Sorterar klart hemma
Han är noga med att sortera sitt 
avfall innan han åker. Släpvagnen 
lastas så att innehållet är överskåd-
ligt och planerat så att det kan los-
sas i den ordning som gäller på den 

återvinningsstation man besöker. 
Det material som ska av sist, kanske 
trädgårdsavfall, placeras längst in. 
Det som ska av först, exempelvis 
elskrot och spillolja, ligger närmast. 
Däremellan ligger föremål av me-
tall, plast, tyg eller trä som lätt kan 
placeras i den container som är av-
sedd för materialet. 

– Ibland ser man att folk kommer 
till Ekorosk med blandpåsar som de 
måste börja sortera där på plats. 
Det lönar sig att göra allt sådant 
hemma så att man bara kan lämna 
in materialet i rätt container, konsta-
terar Lars-Erik Furu. 

En sortering hemma gör besöket 
        på återvinningsstationen smidigare

Text och bild:
Johan Svenlin

Lars-Erik Furu 
besöker Ekorosk 
någon gång per 
månad och där-
för hinner det 
inte samlas hö-
gar i olika hörn.
   – Det tar fem 
minuter att 
lämna in avfal-
let när man inte 
låter det samlas 
på hög.
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Österbottens avfallsnämnd 
har fattat beslut om att 

höja hushållens fasta avgift från 
och med årsskiftet 1.1.2022. Eko-
rosks avgift för hushållen består 
av två delar, dels av den fasta 
avgiften, som bland annat ska 
täcka kostnaderna för mottag-
ningen och behandlingen av 
avfall som hushållen för till återvinningsstatio-
nerna. Dels består den av behandlingsavgif-
ten, som ska täcka kostnaderna för behand-
lingen av energi- och bioavfallet som samlas in 
vid bostäderna. Det är den fasta avgiften som 
höjs. Höjningen syns på fakturan i april, efter-
som avgiften faktureras i efterskott. 

För bostadsbolag med minst 5 bostäder 
blir höjningen 2,24 €/månad per bostad med 
moms, vilket ger Ekorosk 1,80 €/månad. För 
hushåll med 1–2 personer blir höjningen 2,38 
€/månad med moms, vilket ger Ekorosk 1,92 €/
månad. För hushåll på 3 personer och fl er blir 
höjningen 3,43 €/månad med moms, vilket ger 
Ekorosk 2,76 €/månad.

– Höjningen motsvarar ungefär kostnaden 
för en godispåse i månaden för hushållen, men 
för Ekorosk innebär höjningen en möjlighet att 
bibehålla existerande servicenivå, säger verk-
ställande direktör Michael Östman.  

På årsnivå blir den fasta avgiften för bostads-
bolag med minst 5 bostäder 80,28 € per bostad 
med moms. Den fasta avgiften för hushåll med 
1–2 personer blir 85,56 € med moms på årsnivå. 
Medan den fasta avgiften för hushåll på 3 per-
soner och fl er blir 123,12 € med moms på års-
nivå. 

Under ett antal år har mängden avfall som 
hushållen för till återvinningsstationerna ökat 
med totalt cirka 45 procent. Samtidigt har pri-
set per ton för vidarebehandlingen av avfallet, 
dvs. det som Ekorosk betalar olika mottagare 
för att de ska behandla och vidareförädla av-
fallet, stigit kraftigt. På en del material har priset 
stigit knappt alls, medan på andra material till 
och med fl erfalt. 

– För oss innebär det här en ökning i våra kost-
nader för hushållens avfall från återvinningsta-

tionerna på över en miljon euro 
per år, när samtidigt inga index-
höjningar gjordes under fl era år. 
Det innebär att kostnaderna nu 
långt överskrider vad hushållen 
betalat i fast avgift, konstaterar 
Östman. 

Ekorosk har varit ensam i Fin-
land med att inte fakturera hus-

hållen vid återvinningsstationerna. Ett system 
som medför en låg tröskel att föra avfallet till 
rätt plats istället för att smutsa ner naturen. Det 
är dessutom en förmån som varit värd i snitt 120 
euro per år per hushåll.

Därtill ökar miljömyndigheterna kraven för 
att Ekorosk ska få fortsätta hantera invånarnas 
avfall. Bland annat krävs att Ekorosk ska bygga 
en stor hall vid avfallsanläggningen i Jakobstad 
för mottagning, sortering och mellanlagring av 
avfall, verksamhet som idag sköts utomhus på 
bolagets industriområde.

– Vi behöver ha ett större kassafl öde, för att 
få lån av bankerna för hallbygget, berättar Öst-
man.

Österbottens avfallsnämnd begärde in ut-
låtanden på förslaget att höja den fasta av-
giften. Kommuninvånarna hade möjlighet att 
lämna in åsikter angående taxaförslaget till av-
fallsnämnden senast den 10 december. Inga 
åsikter lämnades in. 

t
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Hushållens 
fasta avgift 

höjs från 
årsskiftet

Avfallsavgifternas fördelning år 2022 hos en 
exempelfamilj med 1–2 personer. Hur stora de 
olika andelarna är beror i praktiken på hus-
hållets storlek, tömningsintervall och avstånd 
från avfallscentralen.

Transport-
avgift 

Ekorosk 
Fast 
avgift 

Ekorosk 
Behandlingsavgift för 
bio- och energiavfall 

35%
53%

12%


