
Matavfall 
Inom en snar framtid är det äntligen dags för oss som bor i Ljusdals kommun att börja sortera ut 
matavfall från hushållssoporna. Matavfallet ska bli biogas och biogödsel, vilket är ett sätt för oss 
att ta vara på energin och bidra till en grönare miljö.   

Införandet kommer att ske etappvis med start i Ramsjö hösten 2017. År 2020 ska alla hushåll och 
verksamheter i Ljusdals kommun ha blivit erbjudna möjligheten att sortera ut sitt matavfall.  

 
Du får välja 
När det är dags för dig att välja abonnemangstyp får du hem all information du behöver för att 
kunna göra ett val. Du som bor i lägenhet behöver inte välja utan det gör din fastighetsägare eller 
förening. 

Du som bor i villa eller är fritidshusägare kommer att få välja ett av de fyra abonnemangen som 
presenteras i tabellen nedan.  

Blå markering: En- och tvåfamiljshus 
Röd markering: Fritidshus med sommarabonnemang  

 
Årsavgift, 190 l grönt kärl 

 Val  Hämtning  
var 2a vecka 

Hämtning  
var 4e vecka 

Hämtning  
var 8e vecka 

Gemensam 
miljöstation 

Matavfall blir 
biogas 

1 Du får två kärl, ett brunt för 
matavfall och ett grönt för 
brännbara hushållssopor. 

2 542 kr 1 960 kr 1 669 kr - 

1 188 kr 972 kr 864 kr - 

2 Gemensam miljöstation - - - 1 203 kr 

- - - 641 kr 

Egen 
varmkompost 

3 Du har en varmkompost för 
matavfall och ett grönt kärl 
för brännbara hushållssopor.  
 
Anmälan för anläggning av 
varmkompost gör du till 
kommunens miljöenhet, 
blankett finns på 
www.ljusdal.se. 
 

2 442 kr 1 860 kr 1 569 kr - 

1 088 kr 872 kr 764 kr - 

Osorterade 
hushållssopor 

4 Du har endast ett grönt kärl. 
Både matavfall och 
brännbara hushållsopor 
slängs i samma påse, som 
sedan kastas i kärlet.  

4 288 kr - - - 

1 836 kr - - - 

 
Priserna i tabellen är årsavgiften för abonnemang med ett 190 l grönt kärl. Storlek samt 
hämtningsintervall på det gröna kärlet väljer du själv efter behov, vilket ger dig möjlighet att 

http://www.ljusdal.se/


påverka årsavgiften. Den gemensamma miljöstationen har en fast årsavgift, eftersom du med 
detta abonnemang är oberoende av kärlstorlek och hämtningsintervall.  

Den bruna påsen 
Ditt matavfall lägger du i en brun papperspåse som du får av Ljusdal 
Renhållning. Påsen bryts ner tillsammans med matavfallet i 
rötningsprocessen och blir till biogas. Den är tillverkad av 
vattenavvisande papper och har en stark botten med stor limyta, vilket 
gör den fukttålig och hållbar. Tillsammans med bruna påsar får du även 
en påshållare av oss som hjälper till att hålla påsen ventilerad. Du bör 
byta påse 2-3 ggr i veckan för att den ska vara fräsch.  

Tips: Under sommarmånaderna är det viktigt att försluta matavfallspåsen väl för att minska risken 
att lukt sprids från det bruna kärlet då det är varmt ute. Rulla då först ihop matavfallspåsen och 
dra sedan en ny, oanvänd brun påse över. Matavfallet blir då väl förpackat och risken för 
luktspridning minskar.  

Det bruna kärlet 
Då separat matavfallsinsamling införs i ditt område kommer du som är 
villaägare att få hem ett brunt kärl för att prova på att sortera ut ditt matavfall 
under ett antal veckor. Kärlet ställer du ut tillsammans med ditt gröna kärl 
för brännbart restavfall. Storleken på det bruna kärlet är 140 liter. Det är 
ventilerat och särskilt utvecklad för att uppfylla de krav som ställs på 
insamling och hantering av biologiskt avfall.  

Det bruna kärlet töms av oss varannan vecka. Det gröna kärlet får du 
däremot välja ett tömningsintervall på två, fyra eller åtta veckor.  

Om du inte vill fortsätta sortera ut ditt matavfall efter provperiodens 
slut meddelar du det till oss, så kommer vi och hämtar in ditt material. 
Annars är det bara att fortsätta sortera! 
 

Du som är fritidhusägare kommer att få välja abonnemangstyp innan insamlingen av matavfall 
startar, dvs. inga bruna tunnor kommer att köras ut på prov. Mer information om detta kommer att 
skickas ut till dig då just ditt område berörs. 
 

Gemensam miljöstation 
Istället för att ha sophämtning vid fastighet kan du få möjlighet att ansluta dig till en gemensam 
miljöstation. Vi hämtar då in ditt gröna avfallskärl och istället får du tillgång till en lokal 
miljöstation, där du kan sortera både matavfall och övrigt hushållsavfall.   

Miljöstation är ett enkelt sätt att lämna hushållsavfall när det passar dig, utan att behöva ansvara 
för kärl som ska tömmas på specifika dagar. Det är dessutom ett extra miljövänligt alternativ 
eftersom ditt matavfall omvandlas till biogas samtidigt som avgasutsläpp från sopbilen minskar 
om körsträckan kortas ned. 

Hösten 2017 kommer en gemensam miljöstation att upprättas i Ramsjö intill den befintliga 
återvinningsstationen vid mataffären Tempo. Om konceptet är lyckat planerar vi att erbjuda fler 
gemensamma miljöstationer utanför Ljusdal tätort i samband med att matavfallsinsamling införs. 
 

Vad är matavfall? 

I den bruna påsen ska du lägga allt som du kan tänka dig att äta, och lite till.  

http://www.borab.se/wp-content/uploads/2017/02/matavfallspase-e1487317578820.png
http://www.borab.se/wp-content/uploads/2017/02/brunt-kArl.png


Om du är osäker på hur du ska sortera kan du använda dig av vår sorteringsguide 
(http://avfallhalsingland.se/sorteringsguide/). 

Det här kan du lägga i matavfallspåsen 

• Kött, fisk, skaldjur 
• Pasta, ris, potatis, nudlar  
• Bröd 
• Äggskal 
• Frukt, grönsaker 
• Teblad, tepåse, kaffesump, kaffefilter 

Det här ska du inte lägga i matavfallspåsen 

• Snus, cigaretter, aska 
• Kattsand 
• Damm, dammsugarpåsar 
• Blöjor, bindor 
• Vinkorkar, kapsyler 
• Glasspinnar, ätpinnar 
• Stearinljus 
• Blomjord, krukväxter 
• Tuggummi 

Vad händer med ditt matavfall? 
Matavfallet genomgår biologisk behandling och omvandlas till biogas, biogödsel eller 
kompostjord. Biogas kan användas som miljövänligt fordonsbränsle samt till energi- och 
värmeutvinning och med biogödsel återförs näringsämnen som fosfor och kväve till marken, vilket 
sluter kretsloppet.  

Varför? 
Ljusdal Renhållning AB ansvarar för insamlingen av det hushållsbaserade avfallet i Ljusdals 
kommun. I samarbete med övriga kommuner i Hälsingland utarbetades 2014 en avfallsplan för 
verksamhetsåren 2015-2020. Syftet med avfallsplanen var att tydliggöra kommunens ambitioner 
på avfallsområdet utifrån de nationella miljökvalitetsmålen. I avfallsplanen fastslogs att matavfall 
skall sorteras ut ur kärl-och säckavfallet i respektive kommun. Målet är att minst 50 % av 
matavfallet ska sorteras och energiutvinnas till år 2020, då matavfallsinsamlingen ska vara fullt 
genomförd i hela kommunen. 

I Sverige har idag över 220 av de 290 kommunerna infört insamlingssystem för matavfall från 
hushåll. Matavfallet behandlas sedan antingen via kompostering eller också via rötning. Fördelen 
med rötning framför kompostering är att avfallet genererar biogödsel och biogas.  

Samtliga hushåll och verksamheter i Ljusdals kommun kommer att bli erbjudna möjligheten att 
sortera ut matavfall innan år 2020. Införandet av det nya insamlingssystemet kommer att ske 
etappvis i olika områden för att vi ska kunna nå ut med så specifik information som möjligt och få 
ett lyckat införande av matavfallsinsamling. 

  
 

http://avfallhalsingland.se/sorteringsguide/
http://www.borab.se/hushall/
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