
INFORMATION TILL 
FASTIGHETSÄGARE
OM INSAMLING AV MATAVFALL



NU TAR VI HAND OM 
MATAVFALLET!
Till hösten 2018 börjar vi sortera matavfall i Ljungby 
kommun. Matavfallet ska bli biogas och biogödsel – för 
att ta vara på jordens resurser ännu bättre. Det innebär en 
liten skillnad i vardagen men en stor skillnad för miljön. 
Du som fastighetsägare har en nyckelroll.

Hur ska sorteringen gå till? 
Förändringen för var och en är att det blir två soppåsar 
istället för en under vasken. En grön påse för matavfall 
och en röd påse för restavfall. Båda påsarna ska sedan 
slängas där det vanliga hushållsavfallet (brännbart) slängs 
idag, i samma soptunna eller miljörum. Sopbilen kommer 
precis som vanligt och förpackningar som kan återvinnas 
sorteras precis som innan. 

Hur påverkas jag som fastighetsägare?
Du som fastighetsägare ansvarar för sophanteringen i din 
fastighet. Ditt uppdrag är att informera och distribuera ett 
startmaterial till dina hyresgäster innan sorteringen börjar. 
Därefter förser du hyresgästerna med påsar. 

Det är en liten förändring i vardagen som ger en stor 
förändring för vår miljö. En förhållandevis liten klimat- 
investering med andra ord.

Så blir matresterna biogas:

behållare och informationsblad. Hur det ska levereras till 
hyresgästerna är upp till dig att avgöra. Även fortsätt-
ningsvis är det fastighetsägarens ansvar att det finns påsar 
tillgängliga till alla hyresgäster. Du beställer påsar av 
VA- och renhållningsavdelningen, se kontaktuppgifter på 
baksidan av denna folder. Efter beställning levereras nya 
påsar till er på önskad adress inom 14 dagar. 

STARTMATERIAL MED PÅSAR

Du som äger eller 
förvaltar fastigheter 
är en viktig länk 
mellan kommunen 
och alla som bor 
under ditt tak.

Det handlar alltså om två påsar – gröna och röda. Påsarna 
kostar inget extra utan bekostas genom renhållningstaxan. 
Den första omgången påsar kommer Ljungby kommun 
att leverera till de adresser och i det antal som du uppger 
på bifogad blankett. Vi levererar även behållare för de 
gröna påsarna och information till hyresgästerna om hur 
de ska sortera. Du som äger en fastighet har ansvar för 
att alla hyresgäster får varsin startomgång med påsar, 

Se till att 
det finns 
påsar!

Det går åt ca 
3 rullar med 
påsar av varje 
färg/hushåll/år.



HITTA DET BÄSTA ARBETS- 
SÄTTET FÖR ER
Ni vet bäst hur er vardag och organisation ser ut och  
hur detta kan införas så smidigt som möjligt hos er. Hur 
påsarna ska distribueras till era hyresgäster och vilken 
rutin ni vill ha kring det i fortsättningen är alltså upp till 
er att bestämma. 

RESTAVFALL:
- Servetter och våtservetter
-  Plast (ej förpackningar)
- Växter och blomjord
- Hundbajs och kattsand
- Blöjor
- Tobak och tuggummi
- Kuvert

MATAVFALL:
- Matrester
- Ben från kött, fisk och kyckling
- Frukt och grönsaker
- Skal från ägg, frukt och grönt
- Kaffesump (även filter)
- Tepåsar (ej omslagspappret)

ÅTERVINNING:
Förpackningar av metall, 
plast, glas, kartong, 
tidningar och batterier 
sorteras som tidigare på 
återvinningsstation eller 
Bredemad. 

Några tips för det praktiska

Se över vilka rutiner och personal ni har  
som arbetar i trapphus och gemensamma 
ytor och hur ni kan använda dem till att  
dela ut påsar. 

• Har ni vaktmästare, bovärd, vicevärd, 
lokalvårdare eller förvaltare?

• Kan ni hitta ett system för att regelbundet
dela ut påsar till alla, exempelvis kvartalsvis?

• Vill ni dela ut efter behov och låta hyresgästerna
signalera när de behöver påsar? Till exempel genom
att knyta en påse av önskad färg runt sitt dörrhand-
tag och få nya påsar vid dörren?

• Kan påsar delas ut i samband med lokalvård i trapp-
huset?

• Ett annat alternativ är att hitta en lämplig plats som
är tillgänglig för alla boende i huset och placera ett
litet lager av påsar där som man får hämta efter be-
hov. Mest logiskt är kanske miljörum/hus eller andra
gemensamhetsutrymmen som tvättstuga, garage
eller förråd.

... men det här är bara några tips, ni har säkert andra 
idéer som funkar för er. Hur det sker spelar egentligen 
ingen roll så länge alla hyresgäster har tillgång till påsar 
och är informerade om hur det går till! 

INFORMERA: 
SÅ FUNKAR DET HOS OSS!
Ljungby kommun skickar ut allmän information till alla 
hushåll och verksamheter om hur sorteringen går till, om 
vad som är matavfall och inte. Du som fastighetsägare 
måste upplysa dina hyresgäster om hur man får nya påsar 
i era fastigheter!

FÖRBERETT FÖR FRAMTIDEN
73% av Sveriges kommuner sorterar redan matavfall, så 
det här är inget nytt. Däremot finns det olika metoder för 
det. Den teknik man har valt i Ljungby kommun är förbe-
redd för fastighetsnära insamling och bygger på att man 
ska kunna sortera avfallet i olikfärgade påsar och slänga 
alla påsar i samma sopkärl. När det blir aktuellt att införa 
fastighetsnära insamling kan vi tillsätta fler påsar med 
andra färger som sorteringsanläggningen sorterar. 



VARFÖR GÖR VI DET HÄR?
Miljökraven ökar hela tiden i samhället och det här 
är ett exempel på hur vi blir ännu bättre på att ta vara 
på jordens resurser. Idag blir avfallet energi på Ljung-
sjöverket men vi kan ta vara på näringen i matavfallet 
också – den kan bilda biogas och biogödsel. Biogasen 
kan driva fordon framåt och biogödsel kan ersätta 
konstgödning i jordbruket. 

HÖR GÄRNA AV DIG!
Vårt jobb är att stötta dig som fastighetsägare och ditt 
jobb är att stötta dina hyresgäster. Tillsammans ska vi 
göra det lätt att göra rätt. Det vill säga att sortera sitt 
matavfall – för vår miljö och vår framtids skull.

På www.ljungby.se/matavfall finns mer information 
och svar på många frågor. Du är även välkommen att 
kontakta oss på VA- och renhållningsavdelningen.

Telefon: 0372-78 93 60 
E-post: tekniska.forvaltningen@ljungby.se
Adress: Olofsgatan 9, 341 83 Ljungby




