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INFORMATION OM MATAVFALLSINSAMLING  
Det nya nationella målet om 75 % insamling och återvinning av matavfall till 2023 är fastställt liksom kravet på 
kommunerna om obligatorisk insamling av matavfall från 2024. Kommunfullmäktige i Kiruna har sedan tidigare 
beslutat om obligatorisk insamling av matavfall i Kiruna kommun med start 2019. Det innebär att samtliga villor, 
flerbostadshus, fritidshus och verksamheter ska bli en del av matavfallsinsamlingen. Införandet har skett 
succesivt sedan 2019, fokus har varit villorna. Nu är det dags för flerbostadshusen att anslutas.  
 
Vårt mål är att samtliga flerbostadshus i Kiruna centralort ska vara anslutna till matavfallsinsamlingen senast 
2023-06-30. För att möjliggöra detta behöver införandet ske löpande fram till detta datum. Nu behöver vi er 
hjälp för att lyckas. 
 
VAD BEHÖVS FÖR ATT KOMMA IGÅNG? 
Vi behöver information om er bostadsrättsförening! Fyll i och skicka in uppgifter om er bostadsrättsförening i 
medskickad blankett (vid fler hämtställen/fastigheter fyller ni en blankett per hämtställe/fastighet). Blanketten 

ska vara Tekniska Verken tillhanda senast 2022-08-31 

 
Varje hushåll kommer få ett ”startkit”, detta kommer ni som fastighetsägare kunna hämta hos Tekniska Verken 
när det börjar närma sig införande i ert bostadsbestånd. Startkitet innehåller sorteringskasse, 
informationsbroschyr, bioplastpåsar som är speciellt anpassade för matavfall, korg till påsarna. Vi 
rekommenderar att korgen monteras under diskbänken, där sopkorg för restavfall vanligtvis är placerad.  
 
Det är viktigt att era hyresgäster tar del av den informationsbroschyr som Tekniska Verken tagit fram. I 
broschyren finns bl.a. information om hur sorteringen rent praktiskt kommer gå till, vad som får sorteras som 
matavfall, vad som händer med matavfallet och massa annan matnyttig information.  
 
RÄTT SAK PÅ RÄTT PLATS 
Att rätt saker hamnar i matavfallskärlet är viktigt. Information om vad som får sorteras som matavfall finns i 
broschyren och på vår hemsida. Felsortering kan i värsta fall leda till att vi behöver klassa om ett lass matavfall 

till restavfall, vilket är dåligt för miljön och orättvist mot alla som faktiskt sorterat rätt! Tekniska Verken 
kommer genomföra stickprov och kvalitetskontroller. Vid upprepade felsorteringar kommer 
felsorteringsavgift utgå enligt gällande renhållningstaxa. Informera era hyresgäster om 
matavfallssorteringen i god tid, så att det blir rätt från början! 
 
Givetvis ska även allt annat som inte hör hemma i restavfallet sorteras, bl.a. farligt avfall, batterier och el-avfall, 
samt förpackningar av plast, papper, metall och glas. Genom att materialåtervinna sparar vi pengar i plånboken 
och på miljön i form av bättre resursnyttjande.  



 

 
STEG FÖR LYCKAD MATAVFALLSSORTERING 

1. Fyll i information om er bostadsförening och kontaktperson i 

medskickad blankett (vid fler hämtställen/fastigheter fyller ni en 

blankett per hämtställe/fastighet). Ifylld blankett skickas antingen 

på post till Tekniska Verken eller via mail till 

Linda.Hedlund@tvab.kiruna.se (blankett ska vara Tekniska Verken 

tillhanda senast 2022-08-31) 

2. Påbörja eventuella åtgärder för att möjliggöra matavfallssortering 

(plats för kärl etc.) 

3. För dialog med Tekniska Verken och kom överens om när det kan 

vara lämpligt att införa matavfallsinsamling.  

4. Informera era hyresgäster om kommande förändring 

5. Hämta startkit till hushållen hos Tekniska Verken. Dela ut material 

till era hyresgäster, montera korgarna i lägenheterna. Det är viktigt 

att de korgar som lämnas ut av Tekniska Verken nyttjas då dessa är 

ventilerade och minskar risken för lukt och att matavfallspåsen går 

sönder 

6. Kärl körs ut till er 

7. Nu kan ni börja sortera! 

 

Ta gärna kontakt med oss om ni har några funderingar eller behöva diskutera införandet! 

KONTAKTUPPGIFTER:  
Linda Hedlund, Administratör renhållning 
Tel: 0980 – 755 46  
E-post: Linda.Hedlund@tvab.kiruna.se 
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