
Införande av matavfalls
insamling i flerfamiljshus

Härnösand



Varför matavfallsinsamling?
Sveriges regering har satt som mål att minst 50% av allt matavfall i Sverige ska sorteras ut 

senast 2018. Matavfallet ska behandlas biologiskt genom rötning eller kompostering. Här-

nösands kommun har beslutat att det ska vara obligatoriskt att sortera ut matavfall. Därför 

ska alla hushåll, företag och verksamheter 

sortera ut matavfall senast i december 2016. 

I Härnösand kommer vi att röta mat avfallet 

och göra biogas i den anläggning som byggs 

vid Älands återvinnings anläggning. 

En vanlig soppåse
Plockanalyser har visat att en tredjedel av en 

genomsnittlig sop påse består av förpackningar i papper, plast, glas 

och metall och en tredjedel består av matavfall. 

Endast en tredjedel av soppåsen består av det som verkligen ska 
vara där, nämligen brännbart avfall. 

Med brännbart avfall menar vi sådant som inte går att återvinna, 

så som blöjor, tandborstar, dammsugarpåsar, disktrasor, post-it-

lappar, bindor och tamponger, CD-skivor, snus med mera. 

Sorteringsalternativ
Bruna kärl

De flesta flerfamiljshusen i Härnösand kommer att få komplettera sina befintliga 

gröna kärl med bruna kärl för matavfall. De flerfackskärl som har introducerats i 

villorna kommer inte vara ett alternativ för större flerfamiljshus. Däremot kan en 

större variant av flerfackskärlen vara aktuella för mindre bostadsrättsföreningar 

eller flerfamiljshus. Kontakta HEMAB för mer information.

Underjordsbehållare

Underjordsbehållare grävs ner helt el-

ler delvis under jord, vilket sparar ut-

rymme och även medför en renare och 

fräschare när miljö för de boende. Mer in-

formation om under jordsbehållare finns i separat bifog ade dokument.

Ersätta befintliga sopnedkast

I Härnösands kommun är det än så länge tillåtet med sopnedkast, men många andra kommu-

ner har förbjudit dem. Med tanke på att Härnösands kommun siktar på minskade mängder 

brännbart avfall är det därför troligt att sopnedkast kommer att försvinna som alternativ även 

här. Vi rekommenderar aldrig att behålla sopnedkast som avfallslösning, då det ger en dålig 

utsortering av förpackningar och stora mängder brännbart avfall.

2/3 av innehållet 
i en soppåse ska 

egentligen återvinnas 
som förpackning eller 

matavfall.

Matavfallspåsarna
I Härnösand använder vi papperspåsar till matavfallet. Anledningen till att vi har valt bort 

bioplastpåsar är att de inte kan följa med in i rötnings processen då matavfallet ska bli biogas. 

Bioplastpåsarna måste sorteras bort innan rötningen och då får vi tillsammans med påsarna 



också ett stort bortfall, ”rejekt”, av matafall. Om bioplasten inte sorteras bort kan den orsaka 

driftstörningar i processen. Därför är det viktigt att vi använder pappers-

påsarna och inget annat till matavfallet. Skulle påsen bli fuktig eller 

blöt får gärna dubbla pappers påsar användas. Det är också viktigt att 

använda påshållaren, då den är designad för att få luften att cirkulera 

runt påsen, vilket gör att matavfallet torkar bättre och luktar mindre.

Ingen typ av plastpåsar får användas tillsammans med matavfallet!

Matavfallspåsarna ingår i abonnemanget och finns tillgängliga utan 

extra kostnad i de flesta matvarubutiker i Härnösand. Ett flerfamiljshus 

kan även ha ett litet lager påsar i fastigheten.

Startkit till alla hushåll
Alla hushåll som ska börja sortera ut sitt matavfall får ett startkit bestå ende av en 

hållare för matavfallspåsen, en bunt matavfallspåsar, en slaskskrapa och ett 

informationshäfte. I häftet finns information om hur matavfall ska hanteras, 

varför vi samlar in matavfall, hur olika förpackningar ska sorteras med mera.

Information och kommunikation
HEMABs informationsansvar ligger i första hand mot fastighetsägaren, som i sin tur har ansvar 

att informera sina boende. Därför är det viktigt att informationen förs vidare till hushållen. 

Förutom informationshäftet som alla hushåll får, har HEMAB även en informations späckad 

webbsida, www.hemab.se/matavfall . Flerfamiljs hus har en egen flik med informa tion. Fliken 

heter Hyreslägenhet/BRF.

Matavfallsinsamlingen har även en Facebooksida, www.facebook.com/matavfallharnosand, 

där vi lägger upp sådant som är aktuellt kring matavfall, främst i Härnösand men även generellt.

Kom ihåg för hantering av matavfallspåsen: 
1. Påsen ska aldrig fyllas över den streckade linjen på påsen.
2. Var noga när du försluter påsen och försök lägga ner påsen varsamt i kärlet, så att den inte rullar upp 
eller går sönder. Löst matavfall som kommer ut i kärlet är det som orsakar fluglarver!
2. Släng påsen med 2-3 dagars mellanrum för att undvika dålig lukt.

Matavfallspåsen har en  
hållare som går att montera 
på insidan av köksluckan 
under diskbänken.



Tidsplan

Detaljer i tidsplanen för införandet kan komma att justeras. Insamlingen ska dock vara införd 

för alla i hela kommunen i december 2016.

• Information till bostadsrättsföreningar och fastighetsägare våren 2015.

• Information i butiker hösten 2015.

• Besked om ny kärluppsättning sommaren 2015. Vi skickar ett förslag på ny kärluppsätt-
ning till alla fastighetsägare, utifrån aktuell kärluppsättning. Om det uppstår funderingar 
kring förslaget får ni gärna höra av er till oss. Om ni tänker installera underjordsbehållare 
är det också bra om ni hör av er till oss, helst innan sommaren 2015, oavsett när installa-
tionen är planerad..

• Utställning av nya kärl under oktober-december 2015. Införandet kommer ske områdes vis. 
En mer detaljerad tidsplan för detta kommer finnas tillgänglig på vår webbsida.

• Utsortering av matavfall för verksamheter och företag införs under 2016. 

• Fritidshus med gemensamma kärllösningar börjar sortera ut matavfall under sommaren 2016.

Renhållningstaxan

Renhållningstaxan varierar beroende på storlek på kärl och hämtningsintervall. Förutom töm-

ning av kärl ingår Älands återvinningsanläggning och Härnösands Kretsloppspark, information 

och administration, grovsopkampanjer, miljö riktig hantering av elektronik skrot, omhänder-

tagande av farligt avfall med mera. 

Taxan ses över varje år. Inför 2016 kompletteras den bland annat med en taxa för underjords-

behållare. Kommunfullmäktige har efterfrågat en miljöstyrande taxa för 2016, vilket innebär 

att den nya taxan troligen kommer vara miljö styrande för att minska mängden brännbart 

avfall.  Idag debiteras flerbostadshus för både brännbart avfall och mat avfall. I dagsläget är 

taxan för 2016 inte satt, varför det är för tidigt att säga hur det kommer se ut då.

Kontakt

Kontakta oss gärna om du har några frågor. 

0611-55 75 00

matavfall@hemab.se

www.hemab.se/matavfall

www.facebook.com/matavfallharnosand


