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Kontakt

Visste du
att...
•

Vi återvinner bly och PP-plast. Plasten
utgörs av batterilådan.

•

Bly kan återvinnas gång på gång utan
försämrade egenskaper.

•

Ca 99 % av allt bly i Europa återvinns.
Bergsöe återvinner huvudsakligen
batteriskrot från Norden.

Välkommen att kontakta oss

•

Huvuddelen av det återvunna blyet
säljs tillbaka till batteriindustrin
som tillverkar nya batterier. Av den
återvunna plasten tillverkas nya
batterilådor.

Om du har frågor gällande utsläpp från
vår verksamhet, kontakta

290 ton av vårt bly seglar i
Ostindiefararen Götheborg som
barlast.

Telefon: 0705-08 58 92

En mjölkförpackning på 1 liter fylld med
bly väger ca 11 kg.

Om du har allmäna frågor om vår
verksamhet, kontakta

•

•

Pb

Kemisk beteckning för bly

PP

Kemisk beteckning för Polypropen

Mårten Strömberg
Miljö- & kvalitetschef
marten.stromberg@boliden.com

Linda Hallberg
Kommunikatör
Telefon: 0702-99 85 11
linda.hallberg@boliden.com
Följ oss gärna på sociala medier
boliden_bergsoe

En hållbar
framtid med
metaller

Återvinning sedan 1942
Boliden Bergsöe i Landskrona är
Nordens enda sekundära smältverk
för bly och en av Europas största
återvinnare av förbrukade blybatterier.
Vi återvinner blybatterier av den typ
som finns i bilar, båtar och truckar.
Varje år återvinns bly (Pb) och PP-plast
(Polypropen) från fyra miljoner uttjänta
bilbatterier. Minst 70 procent av det bly
som produceras säljs till batteriindustrin
i Europa där det används på nytt. Bly är
helt återvinningsbar och kan återvinnas
gång på gång. Bergsöe är därför
en viktig länk i denna viktiga metalls
kretslopp. Precis som vid alla Bolidens
anläggningar jobbar vi på Bergsöe för
att minimera miljöpåverkan och utnyttja
alla resurser så effektivt som möjligt.
Ett exempel på det är att vi 2019 tog i
drift en anläggning som även återvinner
batterilådorna. Överskottsvärmen vid
produktionen leds vidare till Landskrona
kommuns fjärrvärmesystem. Detta
täcker det årliga värmebehovet för cirka
2 000 bostäder. 2020 blev Bergsöe
nominerad till Årets hållbara företag i
Landskrona Business Awards.

Pb

PP

Vår verksamhet är tillståndspliktig
och har därför ett antal miljövillkor
och ett kontrollprogram för hur
dessa villkor ska mätas och följas
upp.

•

Vi har verksamhet igång dygnet runt
alla dagar i veckan året runt, med
undantag för underhållsstopp och
andra planerade aktiviteter.

•

Vi bedriver att aktivt arbete för att
minimera miljöpåverkan.

•

Mätningar av utsläpp till luft och
vatten görs kontinuerlig. Vi mäter
även så kallade diffusa utsläpp som
uppstår genom materialhantering
och interna transporter.

•

Vi redovisar utsläpp till luft och vatten
regelbundet till Naturvårdsverket.

•

Vår tillsynsmyndighet är
Länsstyrelsen Skåne.

Scanna QR-koden för
att se en film om vår
återvinningsprocess

Information till närboende

Om oss

•

Aktuellt
Sommaren 2021 planerar Boliden
Bergsöe ett underhållsstopp i under
veckorna 28 - 31. Under dessa veckor
kommer produktionen vara stängd.
I stället kommer ett väldigt intensivt
arbete med underhåll att bedrivas för att
reparera och förbättra i anläggningen.

Klicka in på
vår hemsida

www.boliden/Verksamhet/
Smältverk/Bergsöe

