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Visste du att...
Idag har människor blivit mer medvetna om de globala miljöproblemen och
det resulterar i högre förväntningar på miljövänliga lösningar.
Redan idag kan vi alla göra ett viktigt miljöarbete. Till de mest vardagliga
sysslorna som vi gör, är att slänga vårt avfall. Och hur vi hanterar detta är
också ett val vi gör som påverkar framtiden.
Att återvinna har blivit en allt viktigare miljöfråga.
En aktiv handling som påverkar hur morgondagen
kommer att se ut med ett hållbart samhälle.
Vad som behövs är att vi tillsammans hjälps åt
för att bidra till en bättre miljö.
Gör vi det, skapar vi framtiden nu.

• man kan återvinna glas, stål och aluminium hur många
gånger som helst?
• att biologiskt avfall kan ge både biogas och gödsel?
• vid tillverkning av produkter med återvunnet material minskar
utsläppen jämfört med jungfruligt material?
Ex.tillverkning av papper med återvunnet material minskar
luftföroreningarna med 74 % jämfört med nya fibrer.
• hårda plastförpackningar kan återvinnas upp till sju gånger
innan plasten är utsliten och går till energiutvinning?
• återvinning av aluminium sparar 95 % av den energi som
annars behövs för att göra ny aluminium?
• återvinning av stål sparar 75 procent av den energi som
annars behövs för att göra nytt stål?
• ett ton återvunnet papper motsvarar 12 träd?
• ett ton återvunnet papper sparar 4100 kWh?
• att pappersfibrer kan återvinnas 5-7 gånger innan fibrerna
är utslitna?
• att batterier kan innehålla de giftiga tungmetallerna kadmium,
kvicksilver och bly?
• att elektriska apparaterna kan t.ex innehålla:
- kvicksilver i lysrör och i strömbrytare i
t.ex. gamla kaffebryggare
- PCB, flamskyddsmedel och olika tungmetaller
i t.ex. mobiltelefoner, datorer

Lunds Renhållningsverk
Lunds Renhållningsverk ansvarar på uppdrag av kommunfullmäktige för avfallshanteringen i Lunds kommun.
Lunds Renhållninsgverk ska i sin verksamhet arbeta för
att spara resurser och skydda miljön.
Verksamheten är inriktad på att erbjuda kunderna miljöanpassade helhetslösningar inom återvinning och avfallshantering.
Miljö och kvalité är en ledstjärnor i arbetet och ledningssystemet är certifierat enligt ISO 14001, ISO 9001,
OHSAS 18001.
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Vad menar vi med rådgivning?
Vi tycker det är viktigt att avfallshanteringen blir rätt från
början. Det ger bättre sortering och underlättar i avfallsutrymmen. Med bra sortering blir avfallshanteringen
billigare och når upp till en miljöriktig behandling. Detta
tycker vi är så viktigt att vår rådgivning är helt kostnadsfri för dig.
Med vår rådgivning vill vi ge dig förslag till en bra lösning
efter dina behov. Det kan gälla hur det ska sorteras, vilka
material vi ska hämta eller hur många kärl som behövs.
Kanske annan utrustning kan underlätta som komprimatorer och att det blir rätt tömningsintervall. Vi informerar
om hur lagstiftningen ser ut.

Ombyggnad och nybyggnad

Vi är gärna med redan i planeringsstadiet och ger råd
om hur avfallsutrymme ska se ut så att det blir praktiskt
både för boende, er personal och för de som hämtar. Det
kan gälla storleken på utrymmet, dragväg, hur dörrposter
ska utformas, låsanordningar m.m.

Information och utbildning
För att göra rätt behövs att man vet hur man ska göra
och varför. Information, som t.ex. en sorteringsguide,
till de som ska använda avfallssystemet är viktigt.
Vi utvecklar ständigt ny information och lägger stor
tonvikt vid att man ska förstå vad som händer efter
att källsorteringen är klar och vi har hämtat. Att se att
det man gör bidrar till en bättre miljö skapar motivation till att fortsätta.
På vår hemsida har vi lagt ut information och broschyrer men givetvis kan en beställning göras hos
oss. Vi kan även anpassa information till de speciella
behov som kan finnas.

Det är lätt att få kontakt med oss!

Oavsett om du är fastighetsägare, företagare eller annan
verksamhet har du möjlighet att få en avfallshantering
som tar ett helhetsgrepp och arbetar utifrån de nationella
miljömål som finns.
Som fastighetsägare är det en bra service att ge till de boende, att kunna återvinna vid bostaden. Det underlättar
då de boende slipper bära iväg med tungt returmaterial
samtidigt som risken minskar för att avfallet slängs i fel
kärl. Erfarenheten visar att ju närmare källan som det
sorteras, desto mer kan återvinnas.

Visste du att
vid tillverkning av produkter med
återvunnet material sparas energi?

Avfallstrappan

Återanvändning och återvinning högt
prioriterat
Miljömålen och lagarna har med tiden fått en skärpt hållning vad gäller avfallshantering. Vi går alltmer mot resurshushållning där återanvändning och återvinning är viktiga
delar för att ta tillvara på de resurser som avfallet utgör.
I detta finns den avfallshierarki (avfallstrappan) som EU
fastställt samt den nationella avfallsplanen med sina
mål. Ekonomiska styrmedel finns även som skatt på
deponi (lägga på soptipp).
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För att återvinningen ska fungera och kännas riktig krävs
att det finns en trovärdighet för systemet och vad som
händer med avfallet. Att information ges om hur returmaterial och farligt avfall hanteras. Att återvinna ska kännas
lätt och rätt.
Låt oss på Lunds Renhållningsverk hjälpa till!

Det ska vara lätt att få kontakt med oss så att frågeställningar kan lösas snabbt.
Som kund hos oss kan du välja att kontakta oss per
telefon, skicka e-post eller använda dig av våra beställningstjänster på våra hemsidor. Oavsett vilket sätt som
passar dig bäst, så tar vi hand om det!

Som företag blir det viktigt att kunna återvinna och hantera avfallet på ett miljöriktigt sätt. Företag med miljöpolicys för sin verksamhet har behov av en avfallshantering
som lever upp till dessa samtidigt som hänsyn tas till de
unika behov som finns.

Avfall som återvinns är helt befriat från skatt och blir därför ett billigt alternativ. Värdet på återvinningsmaterialet
är redan avdragen på vår taxa.
Det finns många olika material som kan återvinnas som
t.ex. glas, metall, kartong, papper och hårdplast. Vissa
av dessa material är återvinningsbara i det oändliga som
t.ex. metall.
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Vi arbetar aktivt med miljömålen
för avfall
Vi på Lunds Renhållningsverk har lång erfarenhet
av avfallshantering. Vi har kunskap om återvinningskedjan, miljöpåverkan från avfall och vilka material
som ska sorteras ut pga sin farlighet.
Vårt arbete relaterar vi hela tiden till de miljömål som
finns på nationell nivå eller via LundaEko, Lunds
kommuns program för ekologiskt hållbar utveckling.
Avfallshanteringen ser vi som en viktig pusselbit för
att nå ett hållbart samhälle.
Det är en självklarhet för oss att utveckla avfallshanteringen och hitta nya lösningar. Både vad det gäller
insamlingen och materialets återanvändande, men
även vad det gäller våra fordon och transporter.
Vi kör idag med flera fack i fordonen för att minska
transporterna samtidigt som vi ständigt utökar antalet gasdrivna fordon. Detta gör att vi, med lokal
kännedom och möjlighet till korta transportsträckor,
sammantaget kan få en hög effektivitet i insamlingen.

Vår service

Smarta lösningar

Vi hanterar alla typer av avfall och ser till att returmaterialet går till återvinning. Då Lunds kommun är delägare
i SYSAV, har vi hela behandlingsledet klart. Som kund
hos oss kan du få den service som bäst täcker dina behov
och en miljöriktig hantering av ditt avfall. Våra lösningar
fungerar i olika typer av verksamheter, från flerbostadshus till företag. Kombinera tjänsterna efter behov!

Du kan kombinera hämtning av olika avfallsslag som det
passar dig bäst. Det kan vara hämtning av två eller tre
olika fraktioner som bäst fyller behoven. Kanske för att
det uppstår mest avfall av den typen eller för att utrymmena inte räcker till.

Framtid nu – helhetslösning
Med Framtid nu – helhetslösning tar vi hand om allt avfall som uppstår. Vi ger gratis rådgivning och går igenom
de behov och önskemål som finns. Du får ett förslag från
oss på hur det kan ordnas med behållare, tömningsintervaller m.m. Information till boende eller personal
ges och behövs det extra utbildning till någon så ger vi
det. Kärlen märks med dekaler för att vägleda rätt.
För din egen uppföljning kan vi ge dig statistik på returmaterial och annat avfall som vi hämtar.

4 Framtid nu helhetslösning - totalansvar

Vill du diskutera lösningen så ger våra rådgivare gärna
förslag på hur avfallshanteringen kan bli både miljövänlig och effektiv. Givetvis är rådgivning och information
gratis. Vägledning med dekaler på kärlen är självklart.

– av det som det blir
4 Fraktionshämtning
mest av

Övriga tjänster
Vi erbjuder fler tjänster som kan kombineras.
Detta kan gälla hämtning av:
Grovavfall /Vitvaror
Sekretessmaterial
Bilbatterier
Farligt avfall
Utökat skylt- och informationsprogram
eller
Tvättning av kärl
Tömning av fettavskiljare
Slamsugning, brunnstömning
Gångbanerenhållning
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Avfallsmaterial / Fraktioner
som vi hämtar:
 Papper / tidningar
 Kartongförpackningar
 Metallförpackningar
 Plastförpackningar
 Färgat / ofärgat glas
 Matavfall
 Små batterier
 Lampor
 Elektronik
 Kartong / Well
 Restavfall
 Trädgårdsavfall
 Farligt avfall
 Grovavfall
 Vitvaror
 Sekretess
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