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ALE. Uppskattnings-
vis är 5 000 till 10 
000 ton av hushål-
lens farliga avfall på 
drift i Sverige, men 
nu slåss kommunerna 
om att vara bäst på 
insamling. 

Till årets tävling om 
SAKAB AllFa-utmär-
kelsen har Ale kvalat 
in som en av de tio 
finalisterna.

Utdelningen av 
priset sker på Avfall 
Sveriges årsmöte den 
30 maj.

SAKAB AllFa-utmärkel-
sen instiftades förra året. 
Segrare blev Skinnskat-
tebergs kommun som fick 
priset utdelat av dåvarande 
miljöminister Lena Som-
mestad. Syftet med utmär-
kelsen är att uppmuntra 
kommuner att samla in far-
ligt avfall och därmed att få 
bort miljögifter från natu-
ren. Farligt avfall ska bort 
ur soporna. SAKAB AllFa-
utmärkelsen premierar den 
kommun som lyckats bäst. 

SAKAB AllFa-utmär-
kelsen 2006 tilldelas den 
kommun i Sverige som är 
bäst på att samla in farligt 
avfall – både kvantitativt 
och kvalitativt. Utdelning 
av priset sker på Avfall Sve-

riges årsmöte den 30 maj. 
Prissumman i år är 100 
000 kronor öronmärkta för 
ytterligare förbättringar. 
Dessutom erhåller vin-
nande kommun en gratis 
SAKAB AllFa Plockana-
lys, som kan användas för 
att definiera innehållet i 
kommunens hushållsavfall. 
Analysen är ett viktigt verk-
tyg för kommunerna när de 
vill utveckla miljöarbetet.

Listan på farligt avfall 
som obetänksamt slängs i 
hushållssoporna kan göras 
lång. 

Klassiker
Klassiker är batterier, ter-
mometrar med kvicksilver, 
lågenergilampor, färgres-

ter, insektsgift, lösnings-
medel och andra kemikalier 
som används i hushållet och 
hemmaverkstaden. Till far-
ligt avfall 
räknas allt 
avfall som 
kan vara 
e x p l o -
sivt, oxi-
d e r a n d e , 
brandfar-
ligt, irri-
t e r a n d e , 
hälsoskadligt, giftigt, can-
cerframkallande, frätande, 
smittfarligt, fosterska-
dande, mutagent eller eko-
toxiskt.

SAKAB AB som instiftat 
priset etablerades i början 
av 1980-talet med uppgif-

ten att verka för en giftfri 
miljö och är i dag Sveriges 
mest kompletta behandlare 
av farligt avfall.

– Vi 
a r b e t a r 
dagl igen 
med det av 
riksdagen 
beslutade 
nationella 
miljömå-
let ”Gift-
fri miljö”. 

Vår mission är att avgifta 
kretsloppen med bästa möj-
liga teknik i behandlingen, 
förklarar Jan Kluge, vd på 
SAKAB.

– Utsorteringen av far-
ligt avfall från hushållens 
sopor sker i kommunerna. 

Där måste högsta ambition 
råda för att förhindra mil-
jögifter att spridas. SAKAB 
AllFa-utmärkelsen är en 
inspiration för detta, tilläg-
ger Jan Kluge.

Följande tio kommu-
ner finns med i finalen för 
SAKAB AllFa-utmärkel-
sen: Ale, Arjeplog, Här-
ryda, Kungälv, Ludvika, 
Norberg, Ockelbo, Ström-
stad, Söderhamn, Öckerö.

Jan Kluge, vd på SAKAB.

Farligt avfall ska bort ur soporna. SAKAB AllFa-utmärkelsen premierar den kommun som lyckats bäst. Ale kommun 
finns med som en av tio finalister.

I ALE
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Ale i slutstriden om att ha minst 
farligt avfall i hushållssoporna

Fredag 18 maj

Containerbrand
Containerbrand i Surte vid 23-tiden. 

Räddningstjänsten får rycka ut och släcka 
elden.

Ett fall av övergrepp i rättssak anmäls i 
Nödinge. Det finns en skäligen misstänkt i 
ärendet.

Lördag 19 maj

Slang stals
En dräneringsslang om 100 meter till-

grips från en tomt i Sannum.

Måndag 21 maj

Stöld i Bohus
Inbrott i en container som står upp-

ställd vid Bohusskolan. Borrmaskiner, 
sågar och skruvdragare för en stor summa 
pengar tillgrips. Samma natt sker ytterli-
gare ett containerinbrott på Göteborgsvä-
gen i Bohus.

En person upptäcker att två rutor blivit 
sönderskjutna på Starrkärrsskolan.

Anmälan om en försvunnen yngling 
inkommer till polisen. Ynglingen kommer 
dock hem självmant dagen därpå.

Tisdag 22 maj

Misshandlad man
Klockan 20 påträffas en misshandlad 

man i Bohus och en polispatrull åker till 
platsen. Blodspår syns i en trappuppgång. 
När polisen anländer försvinner målsä-
gande som inte vill ha någon hjälp. Det är 
ännu oklart vem gärningsmannen är.

Onsdag 23 maj

Villainbrott
Villainbrott rapporteras från Bohus. 

Tjuven tar sig in i huset genom att krossa 
en ruta. Smycken tillgrips liksom en dator.

Tjuvtankning på Statoil i Surte. En Volvo 
440 med känt registreringsnummer för-
svinner från platsen.

Antalet anmälda brott under perioden 
17/5 – 24/5: 43. Av dessa är sju bilinbrott och 
fyra biltillgrepp.

Polisen i Ale ger följande rapport 
från den gångna veckan:

>>Utsorteringen av far-
ligt avfall från hushållens 
sopor sker i kommunerna. 
Där måste högsta ambition 

råda för att förhindra 
miljögifter att spridas.<<


