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Sortera mera
3 kloka argument
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Spara på råvarorna
En del av våra naturresurser är ändliga,
till exempel olja och kol. Att reparera,
återanvända och återvinna material istället
för att fälla nya träd och bryta ny malm
gör att vi hushåller bättre med naturens
resurser.
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Minska energiåtgången
Det går åt betydligt mindre energi att
bearbeta återvunnet material jämfört med
att framställa ny råvara.

Ditt hushållsavfall
– en skattkista av resurser
En tom konservburk, ett bananskal och en tillknycklad diskmedels
flaska. Om du väljer att återvinna dem istället för att slänga dem
i soporna kan de omvandlas till nya bildelar, biobränsle för
Stockholms bussar och nya plastförpackningar. Med källsortering
kan det som blir över hos dig göra nytta hos någon annan.
Idag är närmare 35 procent av det som
hamnar i vår avfallspåse matavfall. Om
det istället gick till återvinning skulle det
omvandlas till användbar biogas och
biogödsel.
Ett av våra allra vanligaste material är
plast. Både mjuka och hårda plastförpackningar kan återvinnas. De mjuka
kan bli bärkassar och avfallspåsar medan hårda förpackningar kan bli antingen
nya förpackningar eller råmaterial
till trädgårdsmöbler, bullerplank eller
plastmattor.
Metall- och glasförpackningar hör till
sådant som kan återvinnas om och om
igen utan att tappa i kvalitet. Förpackningarna tvättas, smälts ner och blir till

ny råvara som i sin tur kan användas för
att producera nya produkter. På så sätt
kan din kapsyl bli en mutter och glasflaskan återuppstå till en ny flaska eller
användas för tillverkning av byggnadsisolering.
Återvunna tidningar, pappersförpackningar och kartong har blivit viktiga
råvaror för pappersindustrin. Pappersfibrerna kan användas upp till sju gånger
innan de tappar i styrka och elasticitet.
– Alla vi som bor i Stockholm kan bidra
och göra skillnad. Ju mer vi sorterar,
desto mer kan återvinnas. Det gör att
vi får en mer hållbar framtid, säger
Katarina Johansson, chef inom avfall på
Stockholm Vatten och Avfall.
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Hållbar framtid
En del av våra nationella miljömål
handlar om att minska mängden avfall
och att ta tillvara så mycket som möjligt.
Att källsortera är ett viktigt steg på
vägen mot det målet.

Så mycket
kan vi spara
	Energivinsten
av en återvunnen
konservburk motsvarar 7 timmars
tv-tittande.
	Varje år återvinns ungefär
300 000 ton papper i Sverige.
Det motsvarar närmare 5 miljoner
träd.
	I Sverige använder vi 17 kilo
plastförpackningar per person och
år. Plast tillverkas mestadels av olja
och för varje kilo plast vi återvinner
sparar vi en liter olja.
	Återvinner du en enda dagstidning
sparar du lika mycket energi som
det går åt till att koka 38 koppar
kaffe.

Taxor 2022
Du betalar VA-taxa för att få dricksvatten i
kranen, underhåll av ledningsnätet och för
att vi renar avloppsvattnet. Vi bygger även
ut och moderniserar såväl vattenrening och
ledningsnät som avloppsrening just nu, för att
ge så liten påverkan på miljön som möjligt
och för att Stockholm växer.
1 liter kostar 2 öre
Vatten- och avloppstaxan höjs med 7 procent 2022. Det innebär en höjning med 25
kronor per månad för en genomsnittlig villa.
Hur mycket du betalar beror på vilken typ av
fastighet du bor i, hur mycket vatten du använder och vilken service eller kapacitet du har
tillgång till. En liter vatten kostar ungefär 2 öre.
Att matavfallssortera lönar sig
Avfallstaxan är konstruerad för att styra mot
höga miljömål och en bra arbetsmiljö för
renhållningsarbetarna. Taxan ska täcka
kostnaderna för avfallshanteringen. Den som
sorterar ut mycket av sitt avfall till återvinning
får en lägre taxa, då det är mycket dyrare
att ha hämtning ofta. Har du hämtning varje
vecka höjs dessutom taxan i snitt med 12
procent och har du hämtning varannan eller
var fjärde vecka höjs taxan i snitt 6 procent.
Extra mycket lönar det sig att sortera ut sitt
matavfall, eftersom taxan baseras på vikt och
hämtningen av matavfall är gratis.
Taxorna höjdes från den 1 februari 2022
istället för som planerat från den 1 januari,
på grund av försenade beslut.

Veckans ros ska inte
i matavfallspåsen
Många undrar varför snittblommor inte får läggas i matavfallet
då de också är organiskt material. Det är för att matavfall inte
bara blir biogas utan också biogödsel. Biogödsel ska kunna användas på ekologiska
odlingar och då behöver det innehålla så få gifter som möjligt.
Det finns hårda restriktioner om hur och vad man får bespruta ätbara grödor med
men för snittblommor finns inte samma regler. De kan alltså innehålla massor av
miljögifter som inte ska ut på åkrarna. Så lägg dina vissna blommor i restavfallet
– alltså den vanliga soppåsen!

Kom igång nu – om du inte redan sorterar
Den 1 januari 2023 blir det obligatoriskt att sortera matavfallet.
Då kommer vi att leverera ett kärl till alla som ännu inte har anslutit sig.
Men varför vänta – börja redan nu!
Läs mer och anmäl dig på: svoa.se/obligatorium2023

TIPS! Använd påshållaren till ditt matavfall! Den har hål i
sidorna och upphöjningar i botten så att påsen står luftigt.
Luft minskar risken för lukt och fukt, som gör att påsen kan
gå sönder. Om påshållaren är trasig eller försvunnen kan du
beställa en ny på kund@svoa.se
Korgen är kungen

Spagettiliknande trådar
gör avloppsvattnet renare
Nu renas en del av avloppsvattnet i Henriksdals reningsverk med ny membranteknik. Tack
vare den minskar utsläppen av kväve, fosfor
och mikroplaster till Östersjön. Membranen
består av spagettiliknande trådar med porer
små som en tusendels hårstrå. Avloppsvattnet
sugs in i trådarna genom porerna medan
slammet hålls kvar på utsidan. Om cirka sju
år har vi byggt färdigt det nya effektivare
reningsverket. Den här satsningen är Stockholms största miljöprojekt.

Det viktigaste vi har
Tack för att du använder
vattnet hållbart!
Genom att till exempel stänga av
kranen under tandborstningen, köra
välfyllda disk- och tvättmaskiner, och
ta en dusch istället för ett bad kan vi
alla spara massor av vatten – vår allra
viktigaste naturresurs.

Här kan du återvinna och återbruka
Här är kartan som hjälper dig hitta rätt. Men vet du hur de olika sakerna ska återvinnas?
Sorteringsguiden ger svar på det mesta, se svoa.se/sorteringsguiden
Kista

POP-UP ÅTERBRUK

Turnerande miniåtervinningscentral,
helger från april till oktober. Lämna helt
och trasigt i mindre storlek samt miljö
farligt avfall. Missa inte fyndhörnan!
Turlistan och info svoa.se/popup

Pop-up
återbruk

LÖVSTA

Rinkeby

Mobila
miljöstationen

ROSLAGSTULLS ÅTERBRUK
BROMMA

Vällingby

Norra Djurgårdsstaden

Södra Ängby
Islandstorget

Östermalm

Återvinna är bra,
men bäst är att undvika att
avfallet uppstår. Ta vara på de
saker som redan är tillverkade;
laga, fixa till, bygg om och handla
på second-hand. Och saker du har
tröttnat på kan du sälja, byta bort
eller skänka till någon annan.
På så vis gör du skillnad för
klimatet och miljön!

Kungsholmen
Södermalm

Aspudden
Hammarby Sjöstad

SÄTRA

ÖSTBERGA
Johanneshov

Skärholmen centrum
ÅTERBRUKET

Pop-up
återbruk

Bagarmossen
Sköndal

Skärholmen OKQ8

Skarpnäck

VANTÖR
Sköndal

RETURTJÄNST

Rågsved

Hämtning, transport och återvinning av avfall
som möbler, husgeråd och elavfall hemma hos
dig. Beställ på svoa.se/returtjanst

Farsta

Mobila
miljöstationen

ÅTERVINNINGSCENTRALER

Här kan du lämna trasiga
saker, elektronik, vitvaror,
miljöfarligt avfall, byggavfall
och grovavfall. Hela föremål
som cyklar, textilier, husgeråd,
möbler och verktyg som kan
användas på nytt lämnas till
återbruket på plats.
Återvinn gärna på vardagar
då besökstrycket är lägre.

ÅTERBRUKET I SKÄRHOLMEN

Miniåtervinningscentral där
du kan lämna hela och trasiga
föremål i mindre storlek. Fynda
återbrukade saker. Låna verkstad
för cykel, textil, möbler/trä och
ge dina ägodelar ett längre liv.
ROSLAGSTULL

Miniåtervinningscentral, lämna
hela och trasiga föremål i min
dre storlek, miljöfarligt avfall,
el och textil. Ej byggavfall.

För adresser och öppettider se svoa.se/avc

MILJÖSTATIONER

Här lämnar du miljöfarligt avfall
som kemikalier, kosmetika,
färgrester, batterier, ljuskällor,
småelektronik, stekolja/fett.
Adresser och info hittar du på
svoa.se/miljostationer

MOBILA MILJÖSTATIONEN

Här lämnar du miljöfarligt avfall som
kemikalier, kosmetika, färgrester,
batterier, ljuskällor, småelektronik.
Lastbilen stannar på många platser
runt om i staden. För turlistor och
info, se svoa.se/mobila

BUTIKSINLÄMNING

Lämna kosmetiskt avfall
till utvalda butiker. Butiker och
mer info hittar du på
svoa.se/butiksinlamning.

ÅTERVINNINGSSTATIONER

Tidningar och förpackningar lämnar
du till närmaste återvinningsstation
som finns i Stockholms gatumiljö.
Sök på adress eller via kartan på:
ftiab.se

Bjud inte hem
fettmonstret
Häll inte överblivet matfett eller olja i vasken.
Den enda som blir glad är det rockande
monstret, som sakta stelnar i avloppsrören,
proppar igen och skapar problem – antingen
i dina rör eller i gatan.
Gör så här och bli en äkta vardagshjälte
Lite fett kvar i stekpannan torkas av med
hushållspapper som sedan läggs i matavfallet
eller vanliga avfallspåsen.

Vi kan hämta ditt
trädgårdsavfall

Större mängder olja och fett hälls i till exempel
en tom mjölkkartong eller pet-flaska. Låt
svalna och lämna på en miljöstation eller lägg
i vanliga avfallspåsen. Fett bra!

Snart är det vår och trädgårdssäsongen drar igång. Låt oss hämta
ditt trädgårdsavfall! Du slipper själv åka till återvinningscentralen
med ris och löv, och vi ser till att ditt trädgårdsavfall återvinns.
Hämtning varannan vecka
Du får ett stort avfallskärl på 370 liter där du lägger ner ogräs och löv osorterat och
utan plastpåsar. Kärlet töms varannan vecka med särskilda sopbilar under säsongen
april – oktober. Inför tömning ställer du ut trädgårdskärlet på samma plats som ditt
vanliga avfallskärl. Till trädgårdsavfall räknas blommor, gräsklipp, ogräs, löv, ris,
små kvistar och fallfrukt. Lägg inte jord, sten, krukor, påsar eller matavfall i kärlet.
Årets säsong startar vecka 14 eller 15
Tjänsten kostar 1 238 kronor per säsong, oavsett när på året du ansluter dig. Hade
du tjänsten förra året fortsätter den i år om du inte har sagt upp den. På vintern förvarar du själv kärlet och tar fram det när trädgården börjar grönska. Årets säsong
startar vecka 14 eller 15 och avslutas vecka 44 eller 45. Se din hämtdag via
Mina sidor på svoa.se
Läs mer och beställ hämtning på svoa.se/tradgard

På gatan eller i tvätthall?
Tvättar du bilen hemma på gatan rinner tung
metaller och gifter ner i diken och dagvattenbrunnar. Därefter riskerar de att hamna i närmaste sjö
eller vattendrag. När du istället tvättar bilen i biltvätt eller gör-det-själv-hall tas tungmetaller, smuts
och rengöringsmedel om hand på ett miljöriktigt
sätt. Om du trots allt måste tvätta bilen hemma,
ställ den på gräs eller grus. Då bryts föroreningar
till viss del ner i marken. Och använd alltid miljö
märkta rengöringsmedel!

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
Nyhetsbrev från Stockholm Vatten och Avfall
Skickas ut som samhällsinformation. Tryck: Åtta.45 Tryckeri

The Monster of Flott

Undvik värksalvan
med diklofenak
Har du drabbats av
ryggskott, muskelvärk eller
ledvärk någon gång? Det
finns många olika salvor
och tabletter som säger sig
lindra värken. Men visste du att
vissa innehåller diklofenak – ett ämne som
är giftigt för fiskar och andra vattenlevande
organismer? Diklofenak är svårt att bryta ned
i avloppsreningsverk och därför finns risk att
det till slut hamnar i Östersjön. Om du behöver använda värksalva eller tabletter, kasta
gärna ett öga på innehållsförteckningen och
undvik dem som innehåller diklofenak.

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.

