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Beställ hämtning
av matavfall här:
svoa.se/matavfall_lagenhet

Hög tid att ordna
matavfallshämtning

Den 1 januari blir det obligatoriskt
Genom att sortera matavfallet kan vi stockholmare fortsätta ha
glädje av våra måltider – långt efter att vi ätit upp maten. Skal
och rester är nämligen perfekta källor till biogas och biogödsel
som bland annat driver stadsbussar och göder odlingar.
Den 1 januari 2023 måste alla fastigheter i Stockholm ha
insamling av matavfall.
• Matavfallsinsamlingen är avgiftsfri vid
hämtning en gång per vecka, med ett
dragavstånd på max tio meter. Tilläggs
avgifter tillkommer vid längre drag
avstånd och tätare hämtningar.
• Vi förser er med 140-literskärl. Ungefär
15 sorterande hushåll kan dela på ett kärl.
•Papperspåsar, informationsfoldrar och
luftande påshållare till köken som mini
merar lukt ingår.
• Det finns olika tekniklösningar: kärl,
bottentömmande behållare och sopsug
för matavfall.

• F astighetsvärden ansvarar för infor
mation, distribution av utrustning och
löpande beställningar av påsar.
Sortering sparar pengar
När ni inför matavfallsortering minskar
mängden restavfall. Då kan ni minska
antalet hämtningar och få ner kostnaden.
I flerbostadshus kan det bli flera ton
matavfall per år.

När det inte
går att införa
matavfallsinsamling
Fastigheter vars restavfall hanteras med
240-literssäck, eller som har mobil eller
stationär sopsug utan separat nedkast för
matavfall, omfattas inte av kravet. För dessa
fastigheter träder obligatoriet i kraft först
den 1 juli 2024 och de behöver därför inte
söka dispens.
Om du upplever att utsortering av matavfall
inte går att genomföra utan större ingrepp
i en fastighet kan du ansöka om tillfällig
dispens hos miljöförvaltningen. En dispens
är tidsbegränsad och medges bara vid sär
skilda skäl, såsom vid platsbrist eller dåliga
arbetsmiljöförhållanden. Du måste kunna
berätta hur ni ska införa insamling över tid.

Bra länkar
	Beställning och fakta:
svoa.se/matavfall lagenhet
	Informationsmaterial som ni kan
använda till boende och hyresgäster:
svoa.se/fastighetsagare
	Om obligatoriet:
svoa.se/obligatorium2023
	Om dispensansökan hos
miljöförvaltningen:
tillstand.stockholm/matavfall

Matavfallskvarnar
Naturvårdsverket har, på uppdrag av
regeringen, föreslagit införande av EG-
direktiv gällande bioavfall. I deras rapport
föreslås att matavfallskvarn som är kopplad
till avloppet ska tas bort från listan av val
bara alternativ för att sortera ut matavfall.
Naturvårdsverket menar att insamling av
matavfall via kvarn kopplad till avlopps
ledningsnätet inte utgör separat insamling,
eftersom matavfallet blandas med annat
avfall i ledningarna.
Läs mer om avfallskvarnar på
naturvardsverket.se

Avgifter för vatten och avfall
Den 1 december väntas höjningar av vatten- och
avfallstaxan inför 2023.
Stockholm Vatten och Avfall har i uppdrag att trygga och säkra dricksvatten- och
avloppshanteringen med så liten påverkan på miljön som möjligt, nu och för framtida
generationer. Vatten- och avloppsavgiften används till att producera dricksvatten,
underhålla ledningsnätet och ta hand om och rena avloppsvatten.
Just nu gör vi även mycket stora investeringar. Avloppsreningen byggs om och
moderniseras för ett renare Östersjön. Dricksvattenreningen byggs ut med ett nytt
vattenverk, utökning av ledningsnätet och renoveringar av vattentorn. Inför 2023
väntas taxan för vatten och avlopp höjas med 25 procent. Det motsvarar en kostnads
ökning på 48 kronor per månad för en genomsnittlig lägenhet.

Erbjuder du boende
återvinning av
grovavfall?
Som fastighetsinnehavare har du ansvar
för att minst två gånger per år erbjuda
en tjänst för hämtning av grovavfall från
boende i fastigheten. Det kan till exempel
vara med en container på gatan eller i ett
utrymme i anslutning till fastigheten.
På svoa.se/hamtning-grovavfall
finns information om vilka företag du kan
vända dig till.

Stockholms avfallstaxa täcker kostnaderna för avfallshanteringen. Vi strävar mot höga
miljömål och taxan styr mot en resurseffektiv avfallshantering med ökad sortering samt
god arbetsmiljö för personalen. Inför 2023 planeras en genomsnittlig avgiftsökning
på 18 procent för flerbostadshus och verksamheter. Det motsvarar ungefär 19 kronor
per månad för en snittlägenhet. Hämtning av utsorterat matavfall från flerbostadshus
föreslås vara avgiftsfri.
Taxorna beslutas av kommunfullmäktige och planeras gälla från den 1 december 2022.
Läs mer på svoa.se/taxa2023

Förpackningsinsamling blir
kommunalt ansvar 2024
Regeringen har beslutat att insamling
av förpackningsavfall ska hanteras av
kommunerna från den 1 januari 2024.
Hur det kommer se ut i Stockholm vet
vi inte än. Stockholm Vatten och Avfall
kommer att analysera beslutet för att
se hur det nya uppdraget ska kunna
genomföras på bästa sätt.
När det arbetet är klart kommer mer
information på svoa.se och i det här
nyhetsbrevet.

Så kan ni ta
hand om regnet
Det finns flera goda anledningar att hantera regnvatten på ett
bra sätt. Dels för att undvika översvämningar och vattenskador
vid häftiga regn, dels för att hålla närmaste badsjö ren och
frisk. Här får du en rad tips på åtgärder som förbättrar för er
fastighet såväl som för miljön!
Dagvatten är regnvatten och smältvatten
från tak och andra hårda ytor i stadsmil
jön. Det rinner ner i brunnar och diken
och leds antingen till närmaste sjö eller till
avloppsreningsverket. Smuts, kemikalier
och skräp från marken följer med vattnet.
I sjön vill vi kunna bada och fiska, inte hitta
fimpar och smuts. Skräp, föroreningar
eller onödigt vatten ska heller inte hamna
i reningsverket eftersom det stör renings
processen. Vissa kemikalier kan inte ens
renas bort helt, och kan istället hamna i
Östersjön.
Vid ett normalstort regn rinner dagvattnet
undan utan att vi tänker så mycket på det.
Men när det regnar mycket kan vattnet
skapa stora problem då systemen inte
räcker till.
Tillsammans för en mer hållbar
dagvattenhantering
Vi på Stockholm Vatten och Avfall vidtar
många åtgärder för att ta hand om regnet
i stadsmiljön, kring sjöar, i ledningsnät
och reningsverk. Hjälps alla stockholmare
åt, får vi inte bara en mer hållbar dagvat
tenhantering med färre översvämningar
och renare sjöar utan även en ännu
grönare och vackrare stad.

Använd vattnet
hållbart!
I Sverige gör vi i snitt av med 140 liter
vatten per dygn. Vi tar det lätt för givet, men
vatten är en naturresurs som vi ska använda
klokt.
I Stockholm tar vattnet inte slut, vi har
fördelen att kunna ta det från Mälaren.
Men det finns begränsningar i hur mycket
vatten vi kan rena. Dessutom går det åt
mycket energi för att rena och producera
dricksvatten. Till det läggs kostnaden för att
värma varmvattnet i fastigheten.

TIPS

för att ta hand om
dagvattnet:
• Undvik att asfaltera utan lägg hellre
plattor, genomsläpplig markbeläggning
eller gör grusgångar.
• Led stupröret till en gräsyta eller
regntunna för bevattning.

Ni kan spara många liter vatten och
kronor genom att göra smarta val.
• Använd snålspolande kranar och
munstycken.
• Laga läckande kranar och toaletter, de
gör av med mer vatten än man kan tro!
• Uppmuntra boende att spara på vattnet.
Tips är att duscha istället för att bada och
stänga av vattnet när tänderna borstas.
Använd vattnet hållbart – det är ju faktiskt
vårt viktigaste livsmedel!

• Anlägg växtbäddar, planteringar,
diken eller gröna tak.
Låt naturen göra jobbet – använd vattnet
för växtlighet så renas vattnet, översväm
ningsrisken minskar och vi får en grön
stad!

För att inte förorena
dagvattnet kan du:
• Hålla rent runt fastigheten.
• Undvika förorenande material,
till exempel koppar och zink.
• Undvika kemikalier för ogräs och
rengöring.
• Använda miljögodkända rengörings
medel.

För att skademinimera
vid översvämning:
• Se över försäkringsskyddet.
• Förvara inte viktiga eller dyrbara saker
i källare eller lågt placerat.

Läs av
vattenmätaren
för korrekt faktura
Läs av fastighetens vattenmätare och
rapportera in till oss minst en gång per år
för att få en korrekt beräkning av vattenför
brukningen på din faktura. Förbrukningen
beräknas schablonmässigt, och blir mer
rättvisande ju oftare du rapporterar.
Antingen gör du det via Mina sidor på
svoa.se enligt instruktion eller så mejlar du
till kund@svoa.se, där du anger kundnum
mer, mätarnummer, mätarställning och
datum för avläsning. På fakturan och Mina
sidor framgår när förbrukningen senast
avlästes och övriga uppgifter du kan behöva.

KISTA
RINKEBY
SPÅNGA/TENSTA

De hämtar
hushållsavfallet
i ert område

NORRA
DJURGÅRDEN

HÄSSELBY/VÄLLINGBY

BROMMA

NORRMALM

ÖSTERMALM

KUNGSHOLMEN

På Norrmalm och Södermalm kommer ett nytt
renhållningsbolag hämta hushållsavfallet från den
1 oktober 2022. I och med det har fyra områden i
Stockholm fått nya sophämtare under året.

SÖDERMALM

LILJEHOLMEN

ENSKEDE/
ÅRSTA

HÄGERSTEN
SKÄRHOLMEN

DJURGÅRDEN
GAMLA STAN

STORA ESSINGEN

ÄLVSJÖ

SKARPNÄCK

VANTÖR

Bytet av renhållningsbolag för hämtning av
hushållens avfall beror på att tidigare avtal
löpt ut för delar av Stockholm. Upphand
lingen, som blev klar för ett och ett halvt år
sedan, har genomförts etappvis under 2022.
För en smidig övergång har Stockholm Vatten
och Avfall arbetat aktivt tillsammans med det
nya renhållningsbolaget. Se kartan vilket
företag som hämtar avfallet i ditt område.

Varje år görs åtta miljoner hämtningar
från Stockholms hushåll och verksamheter.
Tack för att du som fastighetsägare ser till
att det är rätt förutsättningar i soprummet,
så att våra samarbetspartners personal har
en bra arbetsmiljö.
Kontakta Stockholm Vatten och Avfall för
frågor eller mer information.

Sprid miljötips om
vatten, avlopp och
avfall till dina boende
Nu finns olika miljötips och information
om var man lämnar sitt avfall samlat på ett
ställe som du kan använda och sprida till
boende. Sätt till exempel upp en turlista
till mobila miljöstationen i porten, råd för
hållbart tvättande i tvättstugan eller lägg en
länk till sorteringsguiden på Facebook!
På svoa.se/fastighetsagare finns färdiga
dokument för utskrift, samt texter och bilder
som du kan förmedla i dina egna kanaler.
Saknar du något, hör av dig till
kommunikation@svoa.se.

Kontakta oss
Telefon: 08-522 120 00
Öppettider: måndag–torsdag 7.30 –16.00, fredag 7.30 –15.30
E-post: kund@svoa.se Webb: www.svoa.se
Hantera dina ärenden på Mina sidor via svoa.se
Hållbart Stockholm är ett nyhetsbrev från Stockholm Vatten och Avfall.
Tryck: Åtta.45 Tryckeri

FARSTA

Prezero
Urbaser
Liselotte Lööf Miljö

Vad vill du veta av oss?
Chans på två biocheckar
Vad vill du som fastighetsägare eller
styrelseledamot i en bostadsrättsförening
läsa om i Hållbart Stockholm?
För att vi ska kunna förbättra innehållet
skulle vi uppskatta din åsikt. Skanna
QR-koden och skriv vad du vill veta
om vatten, avlopp och avfall. De som
inkommer med de fem bästa tipsen får
två biobiljetter var!
Scanna QR-koden.
Fyll i namn och e-post i
formuläret. Svara senast
den 15 november.

Stockholm Vatten och Avfall är en samhällsbyggare i framkant som driver och
utvecklar vatten- och avfallstjänster med miljöfokus. Varje dag, året runt förser vi
1,5 miljoner stockholmare med rent och gott kranvatten, renar avloppsvatten och
ser till att avfallet tas om hand. Tillsammans med invånare, företag och andra
intressenter arbetar vi för att Stockholm ska bli världens mest hållbara stad.

