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FÖRPACKNINGAR!
Visste du att du är med och spar både naturresurser och en massa energi genom att sortera ut förpackningar och tidningar och att det är lagkrav på att återvinna förpackningar? Skulle det sorteras ut mer
förpackningar skulle vi vara klimatsmarta och sänka avgifterna för våra sopor eftersom det brännbara
osorterade avfallet och felsorterat matavfall är det som kostar mest både för miljön och plånboken. Fortfarande innehåller de brännbara soporna en tredjedel återvinningsbara förpackningar och tidningar.

Pappersförpackningar
Papper består av pappersfibrer som kan återvinnas flera
gånger innan den är utsliten. Genom att använda återvunnet papper i papperstillverkningen så går bara en
tredjedel av energin åt. Sverige är bra på att återvinna
papper, bland de bästa i världen.
Symbolen för PAPPERSFÖRPACKNINGAR
har fått ny färg för att du ska kunna särkilja
den bättre. Tidigare var den blå och blandades ofta ihop med tidningar.

Tidningar
Pappersfibrerna som bygger upp tidningar kan återvinnas
och användas flera gånger. Återvinningen av tidningar i
Sverige är världsklass och cirka 90 procent återvinns
istället för att eldas upp. Utöver tidningar kan du här även
lämna skrivböcker såsom kollegieblock. Du behöver inte
ta bort häftklamrar eller metallspiralen på blocket då dessa
sorteras bort i återvinningsprocessen.

GLAS
Glas kan återvinnas hur många gånger som helst. Det är
viktigt att separera ofärgat glas från färgat glas annars
blir återvinningsresultatet sämre. Man kan till exempel
heller inte blanda glasförpackningar med vilket sorts glas
som helst. Vanliga fönsterrutor och många dricksglas är
av annan kvalitet, som gör att om de blandas med glasförpackningar får det nya glaset sämre kvalitet.

plastförpackningar
Återvunnen plast minskar koldioxidutsläppet jämfört med att tillverka ny
plast av olja. 1 000 kilo plastförpackningar motsvarar cirka 1000 kilo
olja. 1000 kilo hårda plastförpackningar kan återvinnas till 84 000 stycken
blomkrukor. Mjuka plastförpackningar
kan återvinnas till annat. Plast kan återvinnas flera gånger.

metallförpackningar - Aluminium och stål
STÅL kan återvinnas hur många gånger som helst. Om alla kapsyler återvinns räcker stålet till 2 200 nya bilar, varje år! Återvinning av stål kräver så
lite som en fjärdedel av energin jämfört med att göra om från början. Om
alla förpackningar av stål återvinns skulle den sparade energin vara lika
mycket som det krävs för att värma upp 5 400 småhus ett helt år i Sverige.
ALUMINIUM Liksom stål kan aluminium återvinnas obegränsat antal
gånger. Till och med Aluminiumfolie kan återvinnas. Om all aluminium
skulle återvinnas skulle vi spara så mycket energi det går åt att värma 8
500 småhus i sverige. Av återvunnen aluminium finns hur många olika
möjligheter att producera nya produkter som helst eftersom alumunium
inte tappar sin kvalité i återvinningen.

PÅ FLER SPRÅK!

LÄS MER OM FÖRPACKNINGAR PÅ DITT SPRÅK.
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