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I kärlen för bio- och energiavfall lägger du sådant avfall från köket, wc 
och arbetsrummet som uppstår varje dag. Tack för att du sorterar.  

Separat insamlat bioavfall packas i 
en papperspåse, en påse av en vikt 
dagstidning eller en plastkasse.

Inga youghurtburkar, brödpåsar, frukt-
påsar eller övriga förpackningar får 
sättas i bioavfallspåsen!

Låt påsen med bioavfall stå ute 
en stund på vintern innan du 
lägger den i bioavfallskärlet. 
Så undviker du att den fryser fast.

Bio- och energiavfall 
I SKILDA KÄRL FRÅN 1.10.2018

I TUNNAN FÖR BIOAVFALL:

• matrester utan förpackning

• tepåsar och kaffesump med  lter

I TUNNAN FÖR BIOAVFALL: I TUNNAN FÖR ENERGIAVFALL:

• blöjor och bindor

• använt hushållspapper, servetter, 
   presentpapper och band

• små plastföremål, som disk- och tand-    
   borstar

• smutsiga livsmedelsförpackningar

• damm och dammsugarpåsar

www.ekorosk. 

Separat insamlat bioavfall packas i
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Separatinsamlingen av bio- och energi-
avfall börjar på Ekorosks verksamhetsom-
råde den första oktober. För hushållen 
innebär det i praktiken endast att bioav-
fallet och energiavfallet sätts i olika av-
fallskärl när man bär ut påsarna på går-
den. Även om den praktiska förändring-
en är liten för hushållen, så handlar det 
om den största förändringen för Ekorosk 
sedan starten i början av 1990-talet. För 
behandlingen av avfallet är det en stor 
förbättring att bio- och energiavfallet 
kommer färdig sorterat. 

Sedan början av sommaren har bio-
avfallskärl körts ut till hushållen så att al-
la hushåll som behöver ska ha ett bio-
avfallskärl tills början av oktober. Det är 
även möjligt att ha gemensamma bioav-
fallskärl med grannarna eller kompostera 

sitt bioavfall. Ekorosks avgifter består av 
en fast avgift och en behandlingsavgift. I 
samband med övergången till separatin-
samling kommer Ekorosk att sänka sin be-
handlingsavgift med 30%, dock har inte 
Ekorosk möjlighet att påverka transportö-
rernas tömningsavgifter. 

Jag hoppas att hushållen har överse-
ende med att det kan förekomma en 
del guppar på vägen i avfallshantering-
en under inkörningsperioden av det nya 
systemet. Tack för ert tålamod och sam-
arbete vid övergången till tvåkärlssyste-
met.

Jag önskar alla läsare en fin höst!

Michael Östman, 
verkställande direktör 

Separatinsamlingen börjar

LEDARE

Bild: Björn Stjernvall



När energiavfallet får eget sopkärl från 
oktober kan du förlänga tömningsinter-
vallet, det vill säga tiden mellan töm-

ningarna. Det här beror på att mat-
rester läggs skilt i bioavfallskärlet eller i 
kompostorn, vilket betyder att det inte 

Hur ofta töms ditt kärl för  energiavfall?

Du kan meddela din avfallstransportör att de ska tömma kärlet för energiavfall 
endast var 4 vecka från 1 oktober, då du lägger bioavfallet i ett skilt sopkärl eller 
komposterar det. Ifall du önskar längre tömningsintervall för energiavfallet, kan du 
anhålla om 8 veckors tömningsintervall från Österbottens avfallsnämnd. Kärlet för 
energiavfall behöver vara tillräckligt stort. Se storlekskraven nedan. 
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Förläng ditt tömningsintervall av energiavfallet:

Tömningsintervall 4 veckor

Personantal Kärlvolym/liter
1-4 140
5-6 240
7-9 360
10-17 660

Tömningsintervall 8 veckor  

Personantal Kärlvolym/liter
1 140
2 240
3-6 360

  

När sorteringen blir 
en vana, så sker 
den på ren rutin  
utan att du ens tän-
ker på det, konsta-
terar Tiina Suomela.  

Mera info 
om Ekorosks be-

handlingsavgifter 
finns på hemsidan 
www.ekorosk.fi

http://www.ekorosk.fi


Hur ofta töms ditt kärl för  energiavfall?
mera finns matrester bland energiavfal-
let.

Familjen Suomela-Englund i Jakobstad 
har redan haft ett kärl för energiavfall i 9 
år. 

- Jag fick en kompostor i 30-års present, 
berättar Tiina Suomela, som sedan dess 
lagt endast energiavfall i sitt sopkärl. 

Suomela minskar dessutom på mäng-
den energiavfall genom att föra kartong, 
plastförpackningar och tidningar till eko-
punkten, samt glas- och metallförpack-
ningar.  

- Jag har märkt hur mycket plastför-
packningar det kommer i en barnfamilj, 
nu när jag samlar dem skilt och för dem 
till ekopunkten, berättar hon.

Det krävs ett visst intresse för att plocka 
ut kartong och plastförpackningar ur en-
ergiavfallet. Dessutom måste det vara 
lätt att sortera för att man ska komma 
igång. 

- Vi förvarade tidigare kartong och 
plastförpackningarna i ett annat rum, 

och då fungerade sorteringen inte lika 
bra. Förpackningarna hamnade i energi-
avfallet. Då vi lade skilda påsar för kar-
tong och plastförpackningar i ett skåp i 
köket så började sorteringen fungera, be-
rättar Suomela.

Hon påpekar att även små saker kan 
kännas tunga och svåra, därför måste 
man underlätta sorteringen så att den 
känns så lätt som möjligt, till exempel 
genom att ha påsarna för kartong och 
plastförpackningar nära tillhands. 

- Det blir bara 3–4 påsar energiavfall 
på fyra veckor i vår familj på fyra perso-
ner, när vi plockar ur kartong och plast-
förpackningarna, säger Suomela. 

Det här betyder att familjen kan ha 
minsta möjliga kärl för energiavfallet, 140 
liter. 

- När sorteringen blir en vana, så sker 
den på ren rutin utan att du ens tänker 
på det, avslutar Suomela.  

Text och bild: Pia Grankvist

ENERGIAVFALL:

Blöjor och bin-
dor, smutsig 
plast, papper, 
kartong och sty-
rox, hushållspap-
per, servetter, 
presentpapper 
och band, små 
plastföremål som 
disk- och tand-
borstar

BIOAVFALL:

Matrester utan 
förpackning, te-
påsar och kaffe-
sump med filter. 
Bioavfall kan 
packas i en pap-
perspåse, en 
påse av en vikt 
dagstidning eller 
en plastkasse

KARTONG TILL EKOPUNKTEN:

Wellpapp, tomma förpackning-
ar av kartong, t.ex. kartongbur-
kar och -lådor samt papperspå-
sar för mjöl och dylikt, engångs-
kärl, hylsor från wc- och hus-
hållspapper samt omslag från 
kopieringspapper. 
Du hittar den närmaste eko-
punkten för kartong på 
www.ekorosk.fi > 
Insamlingsplatser 
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Ämnen och vätskor som blir farligt avfall 
när vi inte behöver dem mera finns i al-
la hem, därför är det viktigt att vi hante-
rar dem rätt.

Det bästa vore att alltid använda upp 
farliga ämnen till exempel målfärger som 
man köper, då uppstår inget farligt avfall. 

- Köp så liten förpackning som möj-
ligt, och blir det nåt över så fråga gran-
nar och bekanta om de behöver det, sä-
ger Ekorosks arbetarskyddschef Asta Sil-
vanne.

Om det ändå finns nåt kvar som ing-
en mera behöver så ska man föra det till 
närmaste återvinningsstation. Ekorosk tar 
emot farligt avfall på alla stationer. 

- Lämna in farligt avfall i originalför-
packning, då kan stationsskötaren av-
göra i vilken container avfallet ska läg-
gas och transporten vidare till Ekorosks la-
ger för farligt avfall blir tryggare, påpekar 
Tom Niemi, chaufför på Ekorosk. 

Farligt avfall som hanteras fel kan orsa-
ka fara för Ekorosks personal på stationer-
na och vid transporten samt hos Ekorosks 
samarbetspart vid deras behandlingsan-
läggning. 

- Det är väldigt viktigt hur farligt avfall är 
förpackat för att vi ska kunna hantera det 

på rätt sätt. Om man byter förpackning till 
exempel till en mindre ska man alltid skriva 
på förpackningen vad den innehåller. Ta 
gärna bort den gamla etiketten eller täck 
över den, påpekar Niemi. 

I lägen då man inte vet vad en förpack-
ning innehåller men antar att det kan va-
ra farligt, så kan man tänka efter vad äm-
net använts till och skriva detta på för-
packningen. Det är också bra att nämna 
var man hittat det okända ämnet. 

- Blanda aldrig okända ämnen, el-
ler ämnen som du osäker på om de 
kan blandas. De kan reagera tillsam-
mans och fräta sönder förpackningen 
eller explodera. Det här kan ge upphov 
till brännskador eller ögonskador hos vår 
personal trots att de bär skyddsglasögon 
och annan skyddsutrustning som krävs, 
påpekar Silvanne.  Ekorosks stationsskö-
tare är utbildade i hantering av farligt av-
fall och hjälper gärna till när du för far-
ligt avfall till stationen. Det är säkrare för 
både dig, stationsskötaren och natu-
ren att vi alla hanterar det farliga av-
fallet rätt. 

Text och bild: Pia Grankvist

• Lämna in farligt avfall i originalför- 
packning

• Fråga stationsskötaren i vilken 
 container du ska lägga det
• Skriv på förpackningen vad den inne-

håller om du byter förpackning, och 
kryssa över det gamla innehållet

• Kontakta Ekorosk före stationsbesöket 
om du har stora mängder farligt avfall

Hantera farligt avfall rätt

FÖR FARLIGT AVFALL 
TILL STATIONEN:

MÅL, LIM OCH OLJA:

Ekorosks arbetarskyddschef Asta Silvanne 
och chaufför Tom Niemi uppmanar oss att 
Lämna in farligt avfall i originalförpackning till 
Ekorosks återvinningsstation.
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HUSHÅLLEN
Sorterar avfallet 
och för det till 
rätt ställe; sop-
kärlen på den 
egna gårdspla-
nen, ekopunk-
ten och åter-
vinningsstatio-
nen.

TRANSPOR-
TÖRERNA
Utför kommu-
nens uppgift 
att samla in 
och transpor-
tera hushålls-
avfallet till be-
handling.

EKOROSK 
Bär kommunens an-
svar att organisera 
avfallshanteringen, 
informera om det-
ta och sköta om att 
avfallet behand-
las på rätt sätt. Eko-
rosk täcker omkost-
naderna för detta 
med kommunala 
avfallsavgifter.

AVFALLSNÄMNDEN
Gemensam kommu-
nal nämnd som upp-
rätthåller föreskrifter 
om hur hanteringen 
av hushållens avfall 
ska ordnas på Eko-
rosks område. Dessut-
om beviljar nämnden 
undantag från före-
skrifterna och faststäl-
ler de kommunala av-
fallsavgifterna.

KOMMUNEN
Övervakar 
att hushål-
len hanterar 
sitt avfall en-
ligt avfallsla-
gen och de 
kommuna-
la föreskrif-
terna.

Allt från plastbyttor till bilskrot

KOMMUNAL AVFALLSHANTERING:

Text och bild: Pia Grankvist

Miljöavdelningen på kommunen överva-
kar hur hushållen sorterar sitt avfall, det 
kan handla om allt från att man har ett 
sopkärl på gården som töms regelbun-
det, till nedskräpning och hur man an-
vänder sin kompostor. Det vill säga allt 
från plastbyttor till bilskrot som Taija Lahti-
nen, miljöinspektör på Karleby stads miljö-
avdelning beskriver det. 

Den vanligaste avfallsfrågan som sys-
selsätter Lahtinen är nedskräpning. Ned-
skräpning av gårdsplaner och ekopunkter. 

- När det har skräpats ner vid en eko-
punkt ska man kontakta Ekorosk, inte 
kommunen. Men det är klart att vi ock-
så förmedlar uppgifterna till Ekorosk, sä-
ger Lahtinen. 

Idag finns det två slags ekopunkter, 
Ekorosks egna och ekopunkter som hör till 
Rinki-nätverket, som är producenternas 
insamlingspunkter. Ekorosk hjälper till och 
ser till att ekopunkten städas upp också 
när feedbacken gäller en ekopunkt som 
hör till Rinki-nätverket. 

Nedskräpning av gårdsplaner och i na-
turen hör till kommunens uppgifter. Oftast 
kontaktar man Lahtinen när man själv in-
te vill uppmana grannen att städa upp 
sin gårdsplan, eller har gjort det utan 
framgång. Miljöinspektören besöker går-
den, fotograferar den och avgör om det 

är nedskräpning enligt avfallslagen eller 
inte. Om det är nedskräpning så ger mil-
jöinspektören en skriftlig uppmaning till 
fastighetsägaren att städa upp, och det 
brukar oftast räcka till, menar Lahtinen. 

När avfall hanteras på fel sätt börjar det 
lukta illa och dra till sig skadedjur, då brukar 
grannarna kontakta miljöinspektören. Lah-
tinen har stött på fall där man komposterat 
bioavfall i en kallkompostor för trädgårds-
avfall. Det är inte tillåtet enligt de kommu-
nala avfallshanteringsföreskrifterna. 

- Bioavfall som matrester, äggskal och 
bananskal och djurben förmultnar mycket 
långsamt, och lockar skadedjur. Därför ska 
det komposteras i en sluten värmeisolerad 
kompostor. När den töms måste kompost-
massan ännu efterkomposteras, bioavfal-
let blir inte till mull direkt, påpekar Lahtinen.

Enligt Taija Lahtinen, miljöinspektör på Karleby 
stads miljöavdelning ska man meddela Ekorosk 
när ekopunkten är nedskräpad. 
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INFOTILLFÄLLEN
Ännu hinner du med på ett infotillfälle! Inför separat insamling-
en av bio- och energiavfall som börjar i oktober ordnar vi info-
tillfällen i alla medlemskommuner. En del har redan varit med-
an vi har följande tillfällen i slutet av september och oktober: 
19.9.2018 kl. 19 Vetil skolcentrum 
20.09.2018 kl. 18  Jakobstad, Etelänummi skola
22.9.2018 Kl. 10–16 Fiskmarknaden i Karleby
23.9.2018 Kl. 10–16 Fiskmarknaden i Karleby
24.09.2018 kl. 18.30 Kronoby folkhögskola 
26.09.2018 kl. 18 Kauhava gymnasiet 
01.10.2018 kl. 18.30 Nedervetil skola
02.10.2018  kl. 18.30  Pedersöre, Bennäs bibliotek
03.10.2018 kl. 18.30 Evijärvi kommungården, 
  fullmäktigesalen
08.10.2018 kl. 19 Kaustby kommungården, 
  fullmäktigesalen

KLIPP av elka-
beln på heme-
lektronik, så att 
den inte fast-
nar när vi las-
tar den i lastbi-
len. Vi vill und-
vika farliga 
situationer i sor-
teringsarbetet.

Vi ses!

Fler insamlings-
punkter för plast-
förpackningar

Rinki-nätverket kommer 
att utöka sina insam-
lingspunkter för plastför-
packningar på Ekorosks 
område i vinter. Sex nya 
insamlingspunkter kom-
mer att placeras i Ny-
karleby, Pedersöre, Kro-
noby, Larsmo, Kaust-
by och Kauhava. Därtill 
kommer Ekorosk att ord-
na två kompletterande 
insamlingspunkter för 
plastförpackningar på 
återvinningsstationerna 
i Vetil och Evijärvi. Rin-
ki är handelns och in-
dustrins tjänsteföretag 
som ska verkställa pro-
ducentansvaret för för-
packningar. 

Insamlingspunkterna 
för plastförpackning-
ar hittar du på adres-
sen www.ekorosk.fi > 
Insamlingsplatser.

Utdelningen av bioavfallskärl
Områdets transportörer har delat ut 
bioavfallskärl till hushållen hela somma-
ren, det beror helt på transportörens ut-
delningsrutt när du får ditt kärl. Senast 1.10 
borde det vara på plats på gårdsplanen. 

Har du frågor om 
bioavfallskärlet?
Ta kontakt med Ekorosk 
tfn 06 781 4500 eller 
info@ekorosk.fi, så ordnar 
vi det. 
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