
På följande sidor redovisas resultat från miljörumsutredningen som gjordes hösten 
2019. Här visas fördelning av kärl för de olika materialslagen. Det framgår att många 
bostadsrättsföreningar har tagit bort kärl för grovavfall medan de kommunala 
fastighetsägarna har kvar kärl för grovavfall. 

Tabellen visar också att en del fastigheter har plastförpackningar och tidningar i sina 
miljörum. Det kan tyckas onödigt då de boende har tillgång till att sortera de 
materialslagen i sopsugsnedkasten. 

När det gäller plastförpackningar kan det vara bra att ha kvar ett kärl i miljörummet 
om de boende har stora plastförpackningar som inte går ned i nedkasten, men när 
det gäller tidningar sorteras de med fördel i sopsugsnedkasten.

Tips! Om tidningskärlen tas bort och kanske också något plastkärl, blir det plats 
över för kärl ämnade för grovavfall. 

Miljörumsutredning för Norra Djurgårdsstaden



Inventering av miljörum
- hösten 2019

• 32 miljörum fördelade på 43 fastigheter inventerades

• 18 miljörum finns i bostadsrättsföreningar

• 14 miljörum finns i hyresfastigheter

• 0.75 miljörum per fastighet

• 2742 lägenheter delar på 32 miljörum

• Cirka 86 lägenheter per miljörum

På nästa sida visas fördelning av antalet kärl för olika materialslag.



Tidningskärl i miljörum

Ja % Nej %
Brf 0 0 % 18 100 %
Hyresfast 6 43 % 8 57 %

6 miljörum har kärl för tidningar,
samtliga i hyresfastigheter.

Plastkärl i miljörum

Ja % Nej %
Brf 6 33 % 12 67 %
Hyresfast 7 50 % 7 50 %

13 miljörum har kärl för plastförpackningar
6 i bostadsrättsföreningar och 

7 i hyresfastigheter.

Kärl för elavfall i miljörum
Ja % Nej %

Brf 9 50 % 9 50 %

Hyresfast 13 93 % 1 7 %

22 miljörum har kärl för elektronikavfall,
9 bostadsrättsföreningar saknar helt kärl  

men endast 1 i hyresfastigheterna.

Grovavfallskärl i miljörum

Ja % Nej %
Brf 2 11 % 16 89 %
Hyresfast 12 86 % 2 14 %

Endast 14 av miljörummen har kärl för 
grovavfall (ca 44 procent)

16 bostadsrättsföreningar saknar kärl
och 2 hyresfastigheter saknar kärl.

Fördelning av kärl i 32 miljörum
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