
Låt matresterna 
få nytt liv
Med din hjälp blir matavfallet 
till biogas och ny näring

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR OCH FASTIGHETSÄGARE

35% 

AV ALLA  
MATRESTER KASTAS  

I ONÖDAN



Ert matavfall kan bli  
biogas och ny näring
Närmare 40 procent av det som hamnar i soppåsen är matavfall. 
Om matres terna och potatisskalen istället sorteras ut kan de 
behandlas biologiskt och om  vandlas till biogas och biogödsel. 
Biogasen används till bränsle för sopbilar, bussar och personbilar. 
Biogödsel används som växtnä ring till åkermark.

Vi behöver även bli bättre på att slänga mindre mat. 35 procent av 
alla matrester kastas nämligen helt i onödan!

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MATAVFALLSINSAMLING

Vilken typ av matavfallsinsamling som passar bäst beror på fastighetens förutsättningar, 
nuvarande avfallshantering samt möjligheten till separat hantering av matavfall.  
Här är några grundförutsättningar:

• Vi tillhandahåller 140-liters kärl. Beräkna cirka 10–15 sorterande hushåll per kärl. 

• Matavfallsinsamling är avgiftsfri vid hämtning en gång per vecka med ett drag-
avstånd på max 10 meter. Tilläggsavgifter tillkommer vid längre drag avstånd  
och tätare hämtning. 

• Vi tillhandahåller även papperspåsar och luftande påshållare som minimerar lukt 
samt informationsfolder med instruktioner till hushållen. Detta kostar inget extra utan 
ingår i abonnemanget.

• Fastighetsägaren ansvarar för distribution av utrustningen, eventuella informations-
möten och rengöring av matavfallsbehållaren samt att löpande beställa påsar  
åt deltagande hushåll.

• Det finns bottentömmande behållare och sopsug även för matavfall.  
Läs mer på www.svoa.se/avfall. 

• På www.svoa.se finns information om matavfallskvarnar.

http://www.svoa.se/avfall
http://www.svoa.se


Sortera ut matresterna  
– få lägre kostnad
Matavfallshämtning är kostnadsfri om det finns goda hämtförhållanden och om 
 hämtfrekvensen är en gång i veckan. Tillägg för dragavstånd över 10 meter och  
tätare hämtning tillkommer. 

Ni som ansvarar för flerfamiljshus kan välja viktbaserad avfallstaxa om era hämt  - 
för hållanden tillåter detta. Det innebär att sophämtningsavgiften påverkas av vikten  
på de sopor som de boende i fastigheten faktiskt slänger, istället för att avgiften styrs 
av sopkärlets storlek. Du som fastighetsägare kan därmed sänka er kostnad för sop-
hämtningen om de boende sorterar ut matavfall, förpackningar och tidningar för  
återvinning.



SÅ HÄR GÅR DET TILL

Matavfallet hämtas av särskilda sopbilar och transporteras till en bioga sanläggning 
där det omvandlas till biogas och växtnäring i form av biogödsel.

DETTA KAN SORTERAS SOM MATAVFALL 

Ja
Rester av grön saker, kött, 
fisk, frukt, bröd, kaffesump, 
tepåsar, hushålls papper, 
ofärgade servetter,  
skaldjurs- och äggskal.

Nej
Husdjursströ, blöjor, kapsyler,  
cigarett fimpar, snittblommor, 
vin korkar, örtkrukor, plast, 
nedbrytbara bioplast påsar, 
dammsugarpåsar.

HAR DU FRÅGOR?

Kontakta oss på 08-522 120 00 eller matavfall@svoa.se

mailto:matavfall@svoa.se


VOLYMBASERAD MATAVFALLSTAXA

VIKTBASERAD MATAVFALLSTAXA

Du betalar varken för själva hämtningen eller vikten för matavfallet förutsatt att det inte 
tillkommer tillägg enligt ovan.

Utsorterat matavfall för biologisk behandling från flerbostadshus, kärl 140 L. 
Avgift, avrundat till jämna kronor per år (kubikmeterpris x 0,14), exklusive moms.
Kostnader för komplicerade hämtförhållanden tillkommer.

Frekvens
Tillägg

dragavstånd 
0–10 m

Tillägg
dragasvstånd 2

(mer än 10–25 m)

Tillägg
dragavstånd 3

(mer än 25–50 m)

Tillägg
dragavstånd 4
(mer än 50 m)

1 g/v 0 kr 94 kr 220 kr 1 470 kr

2 ggr/v 175 kr 404 kr 713 kr 3 771 kr

3 ggr/v 546 kr 958 kr 1 512 kr 7 004 kr

4 ggr/v 1 106 kr 1 746 kr 2 606 kr 11 134 kr

5 ggr/v 1 911 kr 2 837 kr 4 082 kr 16 427 kr

Utsorterat matavfall, maskinell hämtning (behållare ingår inte).

1 g/vecka
eller var 14:e dag

Bottentömmande 0 kr

Mobil sopsug 0 kr

Container 0 kr

Tillägg, komplicerade hämtförhållanden, kostnad per år.

1 g/vecka 2 ggr/vecka 3 ggr/vecka 4 ggr/vecka 5 ggr/vecka

Hämtförhållande 2 = 
dragsträckan är kärrbar 
enligt ovan med hjälp av 
mekaniska anordningar

213 kr 426 kr 638 kr 851 kr 1 064 kr

Hämtförhållande 4 =  
hämtning med special-
fordon på grund av  
speciella förutsättningar

1 036 kr 2 072 kr 3 108 kr 4 144 kr 5 180 kr



Tejpa här
Tejpa här

Frankeras ej. 
Mottagaren  
betalar portot.

STOCKHOLM VATTEN OCH AVFALL

SVARSPOST
20653266
110 00 Stockholm



Tillsammans för världens mest hållbara stad

Intresseanmälan
Enklast gör du er intresseanmälan på vår webbplats  
www.svoa.se/matavfall. Annars fyller du i och postar 
talongen till oss. Du kan också skicka informationen på 
mejl till matavfall@svoa.se.

JA! Vi är intresserade av att veta mer och vill bli kontaktade för 
en förutsättningslös dialog.

Namn på bostadsrättsförening/fastighetsägare

Antal lägenheter

Sophämtningsadress

Kontaktperson

Telefon

E-post

http://www.svoa.se/matavfall
mailto:matavfall@svoa.se


Stockholm Vatten och Avfall
08-522 120 00, kund@svoa.se 
www.svoa.se

En del av Stockholms stad
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Viktigt att tänka  
på vid uppstart

INFORMERA!

Det är viktigt med utförlig introduktionsinformation för ett bra genomslag, förslagsvis 
genom ett informationsmöte. Det informationsmaterial vi tillhandahåller behöver 
 kompletteras med information om var hushållen får tillgång till utrustningen och var  
de kan hämta fler påsar.

Tänk även på att ta fram en rutin för hur nyin flyttade ska få information om möjlig-
heten att sortera ut matavfall.

SORTERA!

För att kunna göra biogas och biogödsel av matavfallet får det inte vara blandat 
med förpackningar eller annat hushållsavfall. Om det ligger felaktigt material i 
matavfalls kärlen sker ingen tömning. Det är fastighetsägarens ansvar att sortera  
om eller, mot en kost nad, beställa extra hämtning, så att felsorterat matavfall  
hämtas som vanligt hushållsavfall.

PLACERA!

Placera kärlen så långt in i soprummet som möjligt för att undvika att annat än 
 matavfall slängs i dem. Om kärlen ska stå utomhus bör de inte stå i direkt solljus  
och inte heller så att förbipasserande kan använda dem som soptunna.

mailto:kund@svoa.se
http://www.svoa.se

