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1. Information om källsortering  
I Stockholm har Stockholm Vatten och Avfall monopol på sophämtning. De ställer höga krav 
för sophämtningen. Om vi inte sorterar rätt så får föreningen höga straffavgifter. Allt slarv 
med felsorterat och osammanpressat avfall i soprummet kostar nu vår förening mycket 
pengar. År 2017 kostade sophämtningen totalt föreningen 190 tusen kronor, en ökning på hela 
81 % från året innan. År 2017 blev sophämtningskostnaden i genomsnitt ca 4 100 kronor per 
lägenhet, jämte år 2016 då det var 2 300 kronor. En ökning med ca 1 800 kronor per lägenhet. 
Se nedan tabell för detaljer. 

Tabell över vår sophämtningskostnadsutveckling de senaste fem åren: 

 2017 2016 2015 2014 2013 

Total föreningskostnad: 190 000 
kr 

105 000 
kr 

75 000 kr 88 000 kr 96 000 kr 

Årlig förändring totalt: 85 000 kr 30 000 kr -13 000 
kr 

-8 000 kr  

Genomsnitt per lägenhet: 4 130 kr 2 283 kr 1 630 kr  1 913 kr 2 087 kr 

Genomsnittlig förändring per 
lägenhet: 

1 848 kr 652 kr -283 kr  -174 kr  

Årlig förändring i %: 81 % 40 % -15 % -8 %  
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Du får därför denna information för att vi alla ska kunna sortera vårt avfall på rätt sätt och 
därigenom i smått bidra till en sund ekonomi i föreningen och i stort till en miljö i världsklass. 
Du påverkar föreningens utgifter direkt genom ditt avfallssorteringsbeteende. Ditt beteende 
påverkar därför direkt föreningens förmåga att hålla nere din månadsavgift. 

Du som är precis nyinflyttad i Hammarby Sjöstad kan hämta ett välkomstpaket i GlashusEtt 
på Lugnets Allé 39 (precis vid norra änden av tvärbanestation Sickla Kaj). Detta 
välkomstpaket innehåller information om stadsdelen, miljöarbetet i Sjöstaden, källsortering av 
avfall, samt påsar till matavfall m m. 

Vi i Hammarby Sjöstad har höga ambitioner när det gäller källsortering och det är därför 
mycket viktigt att vi alla fortsätter att sortera rätt. 

Så vi måste alla ständigt komma ihåg att sortera rätt och även vika ihop och pressa samman 
vårt egna avfall (och andras om vi ser slarv) så att all platsanspråk i behållarna minimeras. 
Genom att göra detta bidrar du direkt till att hålla nere föreningens kostnader och därmed din 
egen månadsavgift. 

I flik 6 i din lägenhetspärm finner du nedan tre broschyrer. 

 

I dessa broschyrer berättas allt det som vi behöver veta om källsortering. Du kan hämta nya 
broschyrer gratis i GlashusEtt på Lugnets Allé 39 om du inte hittar dessa i din lägenhetspärm. 
Kom ihåg att då sätta in dessa i flik 6. 

I Sopsorteringsguiden finns de flesta vanliga produkter listade i bokstavsordning med 
information om hur vi hanterar dem. 

1.1 Soprummet 
Vi hittar soprummet till vänster om entrén till Aktergatan 22 (mellan garageentrén och entrén 
till Aktergatan 22). Vår fastighet är utrustat med sopsug för brännbart hushållsavfall (som 
skall slängas i endera av de två luckorna på väggen längst in i soprummet) och för matavfall 
(som skall slängas i den gröna luckan mot det blåa röret mitt på golvet i soprummet). 
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1.2 Producentansvar 
Alla företag som tillverkar, säljer, och fyller varor är i Sverige skyldiga se till så att 
konsumenter kan återlämna förpackningarna för återvinning. Därför behöver dessa 
förpackningar sorteras separat från övrigt avfall. Som konsumenter är vi skyldiga att 
återlämna dessa förpackningar till återvinning..  

1.3 Secondhand-butiker 
Mycket av det som vi slänger är fortfarande i brukligt skick och kan användas: t ex böcker, 
kläder, skor, husgeråd, leksaker, skivor mm. Så tänk gärna lite extra innan du slänger saker 
som det skulle vara bättre att lämna till secondhand-butiker som Myrorna, Små Smulor, 
Stadsmissionen, Röda Korset, Återbruket m fl. 

2. Avfall 
2.1 Brännbart hushållsavfall slängs i plastpåsar 

 
Vi packar vårt brännbara hushållsavfall i plastpåsar (t ex kassarna från livsmedelsbutiker). 
Dessa plastpåsar slänger vi sedan i de två luckorna nedan. Dessa luckor hittar vi på väggen 
längst bak i soprummet. Det spelar ingen roll vilken använder. 

 

Det är viktigt att vi knyter ihop påsarna ordentligt och att vi inte packar för mycket innehåll 
per plastpåse innan vi slänger dem i luckorna. Påsen behöver gå lätt ned i luckan så att den 
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inte fastnar i röret. Om det blir stopp i dessa nedkast så är det även viktigt att omgående 
kontakta föreningens styrelse (styrelsen@sjoparlan.se)  

Vi slänger inga spretiga pinnar, galgar mm då dessa ofta fastnar i tömningsröret och orsakar 
stopp. Vi slänger inte heller kläder och andra större föremål i dessa luckor. Detta lägger vi i 
grovsopsbehållaren. 

Detta är hushållsavfall: 
- CD-skivor och fodral till dessa 
- Cigarettfimpar 
- Dammsugarpåsar 
- Hushållspapper, blöjor, bindor, bomull 
- Inplastat papper 
- Kattsand 
- Kuvert, enstaka små böcker (större böcker är grovsopor) 
- Ljus 
- Självkopierande papper 
- Små tomma tonerkasetter till skrivare om de inte kan 
återanvändas 
- Snus 

Detta är inte hushållsavfall: 
- Elavfall, batterier (egen behållare) 
- Farligt avfall (färg, lösningsmedel, kemikalier) 
- Glas (egen behållare) 
- Icke-brännbart (t ex metall) 
- Mediciner, sprutor (lämnas till apotek) 
- Metall (egen behållare) 
- Skor (grovavfall) 
- Textil och kläder (grovavfall) 
- Tidningar och förpackningar (egen behållare) 

2.2 Matavfall slängs i matavfallspåsar i papper 
Matavfallet vi slänger används för att framställa biogas. 

Steg 1. Allt matavfall sorteras separat i matavfallspåsar i papper (se bild nedan). Behöver du 
fler matavfallspåsar så hittar du ett litet lager i vårt soprum. Du kan även hämta fler 
matavfallspapperspåsar gratis i GlashusEtt på Lugnets Allé 39. 

 

 

Steg 2. Vi slänger sedan papperspåsarna med matavfall i behållaren nedan. Luckan öppnas 
med samma nyckel som öppnar soprumsdörren. Påsen ska vara ihopklistrad när den slängs i 
behållaren. OBS! Inget annat än papperspåsarna med matavfall får slängas i detta nedkast. 
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Vi slänger aldrig plastpåsar i denna behållare (även om de innehåller matavfall) då plasten 
förstör återvinningsprocessen. Vi slänger plastpåsar som brännbart hushållsavfall. Detta gäller 
även de s k miljökassar som finns i livsmedelsbutiker. 

2.2.1 Matolja och fett 
Lipider som matolja, stekfett och frityrolja får inte tömmas i avloppsrör då det stelnar och 
täpper till avloppsrören och orsakar bakspol. Att sanera tilltäppta avloppsrör är dyrt och något 
vi vill undvika och förebygga. 

Därför gör vi så här: 

1. Vi torkar ur stekpannan med hushållspapper, som vi sedan slänger i brännbart 
hushållsavfall. 

2. Överbliven olja häller vi upp i en plastflaska. Vi skriver på flaskan vad den innehåller. 
Sedan lämnar vi flaskan till antingen: 

a. GlashusEtt på Lugnets Allé 39, 
b. en miljöstation, 
c. eller den mobila miljöstationen som finns på Korphoppsgatan 42 i Sjöstaden 4 

gånger per år. 
Detta är matavfall: 
- Rester av kött, fisk, fågel, skaldjur 
- Pasta, ris, potatis 
- Bröd, ägg, äggskal, te, kaffesump och filter 
- Grönsaker, frukt 

Detta är inte matavfall: 
- Snus, cigaretter, aska 
- Kattsand, dammsugarpåsar 
- Blöjor, bindor 
- Vinkorkar, glasspinnar, ätpinnar 
- Ljus 
- Blommor och blomjord 
(Allt detta är brännbart hushållsavfall) 
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2.3 Cellulosaavfall 

2.3.1 Tidningar och returpapper (Producentansvar) 

 

Vi slänger inte förädlad cellulosa i form av returpapper i plastpåsar eller papperskassar. Dessa 
förstör möjligheten återanvändaförädlad returpapper. Vi lägger därför allt returpapper löst 
direkt i behållaren dedikerad för dessa. 

Detta är returpapper: 
- Blompapper 
- Broschyrer 
- Dagstidningar 
- Datapapper (ej självkopierande papper) 
- Reklamblad 
- Skrivpapper 
- Telefonkataloger 
- Veckotidningar 

Detta är inte returpapper: 
- Plastomslag, plastkassar (plastförpackningar) 
- Papperskassar och omslagspapper (pappersförpackningar) 
- Förpackningar av papp (egen behållare) 
- Självkopierande datapapper, karbonpapper och kuvert (brännbart 
hushållsavfall) 
- Wellpapp (egen behållare) 
- Inplastat papper (brännbart hushållsavfall) 
- Böcker (grovsopor) 

2.3.2 Kartongförpackningar (Producentansvar) 
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Vi tömmer och rengör alla kartongförpackningar för att undvika dålig lukt i soprummet. Skär 
upp och/platta till kartongförpackningarna eller lägg mindre kartongförpackningar i större. 
Eventuella innerpåsar av plast eller aluminium tas bort först och hanteras separat. 

Detta är pappersförpackningar 
- Cigarettpaket utan plastomslag 
- Flingpaket, sockerpåsar, hundmatsäckar 
- Mjölk-och juiceförpackningar mm 
- Papperskassar 
- Hushålls- och toarullar 
- Glass- och pizzakartonger 
- Omslags- och presentpapper (ej plastat) 
- Äggkartonger 
- Disk och tvättmedelskartonger 
- Vinboxar 
- Engångstallrikar av papper (rengjorda) 
- Mindre wellpappskartonger 

Detta är inte pappersförpackningar 
- Kuvert (brännbart hushållsavfall) 
- Tidningar, reklamblad mm (egen behållare) 
- Stora kartonger av wellpapp (egen behållare) 
 

2.3.3 Wellpapp 

 

Wellpapp har en egen behållare i soprummet. Wellpappkartonger innehåller ofta plast och 
frigolit och de skall först sorteras för sig. Frigolit och mjukplast skall sorteras som 
plastförpackningar. 
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Kartonger som står så här måste vi som förening betalar vi extra hämtningsavgift för.  

 

Kartongerna skall skäras ner, vikas ihop och plattas till eftersom de annars tar mycket plats 
och vi får betala extra för sophämtning av luft. 

2.4 Polymeravfall 

2.4.1 Frigolit mjuk- och hårdplast (Producentansvar) 

 

Pantbara plastflaskor pantar vi i matbutiken. Vi sorterar frigolit, mjukplast och hårda 
plastförpackningar i samma gemensamma behållare i soprummet. Materialet skiljs åt vid 
återvinningen för olika användningsområden. Alla förpackningar skall vara ursköljda och 
rengjorda innan dom slängs för att förhindra lukt i soprummet. 
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Detta är plastförpackningar 
- Frigolit 
- Plastkassar och plastpåsar 
- Mjukplast 
- Plastflaskor, plastdunkar 
- Plastburkar, yoghurtburkar 
- Hygienförpackningar, schampoflaskor 
- Engångsservice av plast 
- Plastbestick 
- Plastkapsyler, plastlock 
- Ketchupflaskor 
- Diskmedelsflaskor 

Detta är inte hårdplast 
- Korkar (brännbart hushållsavfall) 
- Kapsyler och burklock av metall (metallförpackningar) 
- Plastleksaker 
- Plastmöbler 
- Plasthinkar större än 5 liter 

2.5 Metallförpackningar (Producentansvar) 

 

Pantbara metallburkar (öl och läsk) pantar vi i matbutiken. Övrig metall sorteras på två sätt: 

1. Metall som omfattas av producentansvaret sorteras som metallförpackningar i 
dedikerade behållaren för detta i soprummet. 

2. Övrig metall sorteras som grovsopor i behållaren för grovsopor i soprummet. 
Vi sköljer förpackningar ordentligt innan vi slänger dem för att förhindra dålig lukt i 
soprummet. 
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Detta är metallförpackningar: 
- Läsk- och ölburkar som inte kan pantas 
- Metalltuber, typ kaviar, med plastkorken på 
- Konservburkar (böj in vassa lock i burken) 
- Aluminiumfolie, aluminiumformar 
- Utbrända marschaller 
- Metallkapsyler från flaskor 
- Metallock från glasburkar 
- Värmeljushållare tomma 
- Sprayburkar för hushålls eller kroppsvårdsprodukter 
som är helt tomma. 

Detta är inte metallförpackningar: 
- Sprayburk, burk med färg- eller limrester, full eller tom. 
(farligt avfall) 
- Husgeråd av metall (grovsopor) 
- Verktyg av metall (grovsopor) 

2.6 Glasförpackningar (Producentansvar) 

 

Vi pantar pantbara flaskor i matbutiken. Övrig glas sorteras på tre sätt: 

1. Ofärgat glas som omfattas av producentansvaret slängs i behållaren för ofärgat glas i 
soprummet. 

2. Färgat glas som omfattas av producentansvaret slängs i behållaren för färgat glas i 
soprummet. 

3. Övrigt glas sorteras som grovsopor. 
Vi sköljer allt glas innan vi slänger dem för att undvika dålig lukt i soprummet. 

 

Detta är glasförpackningar: 
- Deodorantförpackningar av glas 
- Flaskor (som inte kan pantas) 
- Glasburkar 
- Hudvårdsbehållare av glas 
- Syltburkar 
- Vin- och spritflaskor 

Detta är inte glasförpackningar: 
- Hushållsprodukter som dricksglas, vaser, 
glasljusstakar, porslin, keramik (grovavfall) 
- Glödlampor, lysrör (elektronikavfall) 
*Fönster- spegel- och tavelglas (grovsopor) 
- Plexiglas (grovsopor) 
- Korkar, (brännbart hushållsavfall) 
- Plastkapsyler, (plastförpackningar) 
- Metallkapsyler och metallock (metallförp) 

*OBS! Allt glas som slängs i grovsoporna måste vara mycket 
noga förpackat så att inga vassa glasbitar kan skära upp t ex 
armen på någon som stoppar ner material i behållaren. 
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2.7 Grovavfall 

2.7.1 Mindre grovavfall 

 

Grovavfall är sånt som på grund av storlek och vikt eller andra egenskaper inte skall läggas i 
påsen för brännbart hushållsavfall. Packa ihop och fyll behållaren noga så att den inte blir 
överfylld i onödan. 

 

Detta är mindre grovavfall: 
- Textil, läder, skinn, kläder, skor 
- Keramik, porslin, kakel och dricksglas 
*Glasskivor, spegelglas, fönsterglas 
- Metall och plåt 
- Böcker 
- Husgeråd 
- Trä, gips 
- Balkonglådor, blomkrukor, blomjord 
- Leksaker (ej elektriska) 
- LP skivor 
- Madrasser 
- Väskor 
- Verktyg (ej elverktyg) 
- Julgranar och stora blommor (måste klippas ner och 
läggas i bärkassar) 
- Mattor 

Detta är inte mindre grovavfall: 
- Möbler 
- Vitvaror 
- Renoveringsavfall 
- Elinstallationer 

*OBS! Allt glas som slängs i grovsoporna måste vara mycket 
noga förpackat så att inga vassa glasbitar kan skära upp t ex 
armen på någon som stoppar ner material i behållaren. 
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2.7.2 Större grovavfall 

 

Större grovavfall som möbler, vitvaror (kyl, frys, tvättmaskin), cyklar mm får inte ställas i 
föreningens soprum. Vår entreprenör forslar inte dessa. Köper du nya vitvaror kan du fråga i 
butiken om de tar med de gamla när de levererar de nya. Vi måste själva transportera detta 
avfall till en återvinningscentral, t ex i Östberga, eller beställa separat hämtning av det. 

Adress till återvinningscentralen i Östberga hittar du längre ner i detta dokument. 

2.11 Elavfall (Producentansvarat) 

 

Enligt lag måste allt elektronikavfall sorteras för sig, skilt från övrigt avfall. Glödlampor, 
lågenergilampor och lysrör sorteras i plastkorgar och pappröret. Batterier läggs i separat 
batterilåda. 
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Detta är elavfall: 
- TV, radio, data, kameror, telefoner, klockor 
- Mikrovågsugn, hushållsmaskiner, elverktyg,  
- Brandvarnare, rakapparater, hårtorkar, Elljusstakar, 
lampor, eldrivna leksaker  
(OBS! Alla batterier måste tas ur och läggas i 
batterilådan). 
- Glödlampor, lågenergilampor och lysrör som har 
egna behållare. 

Detta elavfall får inte ställas i vårt soprum: 
- Vitvaror som kyl, frys, disk- och tvättmaskiner samt 
elektriska installationer som t ex proppskåp. Det ska 
lämnas till en återvinningscentral. 

2.12 Batterier (Producentansvarat) 

 

Denna kategori omfattar vanliga batterier, kvicksilverbatterier, telefonbatterier mm. Alla 
batterier läggs i ovan röda batterilåda som sitter på bakre väggen i soprummet. Bilbatterier 
måste lämnas till återvinningscentral eller någon bensinstation som tar emot dem. 

2.13 Farligt avfall (Producentansvarat) 
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Mindre kvantiteter kan lämnas till Statoil. Gå in till kassan för att få nyckel till containern. 
Större mängder skall lämnas till återvinningscentral eller den mobila miljöstationen som 
kommer 4 gånger per år till Hammarby Sjöstad, se info om detta längre ner i dokumentet.  

 

 

 

 

 

 

Detta är farligt avfall: 
- Bekämpningsmedel, insektsspray, myrr, ogräsmedel 
mm 
- Bilbatterier 
- Cigarettändare som ej är tomma 
- Färgburkar (tomma eller fyllda, även torkade) 
- Hårfärgningsprodukter, nagellack 
- Kemikalier som lut, ammoniak, kalklösare 
- Lacker, lim, oljor 
- Lösningsmedel, T-sprit, lacknafta, thinner, 
penseltvätt, aceton mm 
- Penslar och rollers som innehåller färg 
- Rengöringsmedel som tvätt- och diskmedel, polish, 
ugnsrengöring, putsmedel mm 
- Skokräm 
- Småbatterier – se elektronikavfall 
- Sprayburkar (färg, hårspray, deodoranter) 
- Termometrar, kvicksilver 

Detta tas inte emot som farligt avfall: 
- Ammunition, lämnas till polisen eller 
vapenhandlare 
- Gasoltuber, lämnas tillbaka till återförsäljaren där 
Du köpt dem. 
- Medicin, läkemedel, sprutor, lämnas till apoteket 
- Raketer och fyrverkerier, lämnas tillbaka till 
återförsäljaren, brandförsvar eller till bemannad 
återvinningscentral om de inte är avfyrade. 
 

3. Övrig information 
3.1 Mobil miljöstation 
Fyra (4) gånger per år kommer den mobila miljöstationen till Hammarby Sjöstad. Adressen är 
Korphoppsgatan 42. Där kan vi lämna farligt avfall som vi vill bli av med. 

*OBS! Ingen form av farligt avfall får tömmas i avloppet, slängas som 

hushållsavfall eller ställas i vårt soprum.  
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Tider  
Se www.stockholm.se/avfall och klicka dig till Mobila miljöstationen  

Exempel på vad du kan lämna till mobila miljöstationen: 
- Batterier och bilbatterier. 
- Bekämpningsmedel, insektssprej, träskyddsmedel och ogräsmedel. 
- Elektronik, upp till en mikrovågsugns storlek. Exempelvis klockor, elektriska 

leksaker, mindre hushållsapparater och elverktyg. 
- Fotokemikalier, fix och framkallningsvätska. 
- Färg-, lack- och limrester samt nagellack. 
- Kemikalier, batterisyra, ammoniak, lut och kalklösare. 
- Kvicksilverhaltiga material, exempelvis äldre febertermometrar. 
- Ljuskällor, glödlampor, lågenergilampor och lysrör. 
- Lösningsmedel, thinner, lacknafta, penseltvätt, bensin, terpentin, fotogen, T-sprit och 

aceton. 
- Oljor, spillolja, smörjolja och motorolja. 
- Rengöringsmedel, silverputs, kalkborttagare, polish, golv- och ugnsrengöringsmedel, 

blekmedel och fläckborttagningsmedel. 
- Sprejburkar, hårsprej, sprejdeodorant och aerosolsprej. 

Den mobila miljöstationen tar emot ditt bärbara farliga avfall. Du kan även lämna elavfall upp 
till en mikrovågsugns storlek. 

Större mängder farligt avfall är du välkommen att lämna på stadens återvinningscentraler. 

Exempel på vad den mobila miljöstationen INTE tar emot: 
- Ammunition. Kontakta polisen eller lämna till vapenhandlare. 
- Grovavfall som exempelvis trasiga möbler, cyklar, köksknivar och stekpannor. Dessa 

lämnas på återvinningscentral. 
- Mediciner och kanyler. Dessa lämnas på apotek. 
- Sprängämnen, smällare och fyrverkerier. Kontakta polisen eller försäljningsstället. 
- Vitvaror som kylskåp, frysskåp, tvättmaskin m.fl. Dessa lämnas på 

återvinningscentral. 
 
 
 
 



Brf Sjöpärlan                                             2018-10-02 

   

  
 17 
  
  

 

3.2 Östbergas återvinningscentral 
Vår närmaste återvinningscentral ligger i Östberga, ca 5 minuters bilväg från Hammarby 
Sjöstad. Östberga återvinningcentrals hemsida med karta och öppettider finner du på 
http://www.xn--tervinningstockholm-zwb.se/listning/ostberga-atervinningscentral/  

Kör genom Södra Länken och sväng av mot Huddingevägen. När du kommer ut ur tunneln så 
svänger du till vänster vid de första trafiksignalerna. Sedan vänder du efter ca 100 meter till 
höger. 

Här kan Du lämna alla former av avfall. 

 

Adress:  
ÅVC Östberga  
Bussens Väg 2  
122 43 Enskede 
 
Öppettider: 
Måndag-torsdag   10-20 
Fredag - söndag      9-17 

3.3 Det här händer med avfallet 

Förpackningar 
Återvunnet glas blir nya flaskor och burkar, men också mineralull för isolering och finmalet 
pulver som blandas i betong. Återvunna konservburkar blir nya förpackningar, armeringsjärn 
eller motordelar. Pappersförpackningar blir nya pappersprodukter. Av återvunna 
plastförpackningar görs till exempel trädgårdsmöbler, bullerplank, lastpallar, soppåsar och 
mycket annat. 
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Tidningar 
Tidningar och papper återvinns till nytt pappersmaterial. 

Farligt avfall 
En del förbränns under stränga miljökrav och med omfattande rening av rökgaserna. En del 
material behandlas genom våtkemisk tvätt, andra kan återvinnas. I vissa fall förekommer 
specialdeponering. 

Glödlampor och lysrör 
Metalldelarna går till materialåtervinning och glaset kan användas för tillverkning av glas till 
nya lampor och lysrör. Ur lysrören kan man ta tillvara lysrörspulvret för återanvändning. 
Lågenergilampor krossas och glaset behandlas på särskilt sätt. Kvicksilvret långtidslagras. 

Batterier  
Kadmium och bly kan användas i nya batterier. Nickel återvinns som nytt material. 
kicksilver långtidslagras. Vanliga hushållsbatterier långtidsförvaras i väntan på 
behandlingsmetod. 

Elavfall 
Elavfallet demonteras vid en återvinningsindustri. Värdefulla material såsom metaller 
återanvänds till nya material. Farliga material tas om hand så att de inte kan skada miljön. 
Brännbara material såsom plast flisas och förbränns med energiutvinning. 

Grovavfall 
Grovavfallet sorteras ytterligare vid en sorteringsanläggning. Material som är brännbart såsom 
trä och plast, flisas och förbränns för energiutvinning. Metaller återvinns som ny metall. Vissa 
saker som inte går att förbränna eller återvinna på annat sätt läggs på deponi. 

Soppåsen 
Stockholmarnas hushållsavfall – soppåsen under diskbänken – förbränns i Högdalenverket 
söder om stan. I förbränningsprocessen utvinns värme till ungefär 80 000 hushåll och el till 
cirka 200 000 hushåll. 

Matavfall 
Matrester hämtas av en speciell sopbil från de villor, restauranger och flerbostadshus som 
sorterar ut sitt matavfall. Villornas matavfall körs till en kompostanläggning där matresterna 
blir till kompostjord. Restaurangernas matavfall transporteras till en kompost- eller 
rötningsanläggning, där det rötas och omvandlas till biogas och biogödsel. 


