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Vanliga frågor och svar om avfallsseparering

1. Vad är matavfall, dvs. det som ska sorteras för sig?
- Matrester av kött, fisk, frukt, ägg, grönsaker, ost, mjöl, ris och pasta
- Kött- och fiskben, fiskrens samt skaldjursrester
- Frukt-, ägg- och grönsaksskal
- Bröd, kex, kakor och bullar
- Kaffe- och tesump samt kaffe- och tefilter
- Hushållspapper och servetter
- Popcorn, godis och choklad
2. Räknas snusrester och cigarettfimpar som matavfall?
Nej, dessa lägger du bland ditt övriga hushållsavfall.
3. Måste allt matavfall läggas i dessa påsar eller kan man lägga sådant som fruktskal och
fallfrukt direkt i det bruna kärlet?
Nej, allt matavfall ska läggas i påsarna.
4. Vad händer om man sorterar fel? Blir det dyrare om jag inte sköter min sortering?
Det händer ingenting om det sker någon enstaka gång. Vi kommer dock att göra en del
stickprover och i de fall där vi ser att sorteringen uteblir eller görs på fel sätt kontinuerligt
kommer vi först att skicka en påminnelse till. Blir det ingen förbättring efter detta kommer vi att
debitera kunden en felsorteringsavgift. Om du är osäker på hur du ska sortera ditt
hushållsavfall är du välkommen att läsa om hur det fungerar i våra informationsfoldrar, på vår
hemsida eller att du kontaktar vår kundservice på 750 100.
5. Kan det uppstå lukt från matavfallet, i köket och ute från sopkärlet?
Det blir ingen större skillnad mot hur det var tidigare, ibland luktar sopor. Tänk dock på att gå
ut med matavfallspåsen var 2-3:e dag och att du inte överfyller matavfallspåsen. Det är viktigt
att du kan stänga den ordentligt innan du lägger den i det bruna avfallskärlet.
6. Jag är orolig att påsen ska läcka, hur undviker jag det?
Påsen blir normalt lite fuktig på utsidan. Det är vattenånga som kommer ut från påsen, vilket
betyder att påsen andas och att systemet fungerar. Att påsen står i rätt behållare är viktigt.
Påsen måste stå ventilerat så att luft kan cirkulera runt och under påsen, detta förhindrar att
läckage uppstår. Har du en tät behållare kan påsen inte andas – påsen blir då blöt, kan börja
läcka risken för att den går sönder är stor.
7. Hur får jag nya matavfallspåsar?
Häng ut markeringen som du får tillsammans med ditt startpaket så lämnar vi ett paket med
nya påsar vid nästa hämtning. Du kan även själv hämta påsarna hos oss på Karlskoga Energi
& Miljö, Skrantahöjdsvägen 38 och på Mosseruds avfallsanläggning.
8. Vilka mått har de olika kärlen?
Brunt 140 liter (Bredd 48 cm, Djup 55,5 cm, Höjd 107 cm)
Grönt 190 liter (Bredd 54,5 cm, Djup 69 cm, Höjd 107 cm)
Grönt 370 liter (Bredd 74,5 cm, Djup 80 cm, Höjd 107 cm)
9. Jag har hört att det bruna kärlet är på 140L och det gröna på 190L. Kan man få mindre
kärl?
För att få ett mindre kärl krävs det att du gör en ansökan hos miljökontoret (Kga kommun) då
detta endast beviljas i särskilda undantagsfall. Alternativt kan du dela kärl med din granne.
10. Vad gör jag om ett grönt kärl på 190L inte räcker till?
Avfallssepareringssystemet bygger även på att vi alla sorterar ut och lämnar in förpackningar
av glas, metall, plast, kartong och tidningar till de återvinningsstationer som finns i kommunen
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vilket borde ge dig en mindre volym av övrigt hushållsavfall. Om det ändå inte räcker till kan
du beställa ett större kärl mot en tilläggsavgift. Kontakta vår kundservice på 750 100.
11. Kan jag ställa ut 2 st extrasäckar med grovsopor som tas med vid ordinarie hämtning?
Ja det kan du, men tänk på att vi endast tar med de extra grovsoporna i samband med att vi
tömmer det gröna kärlet om du bor i ett område där vi inte tömmer både brunt och grönt kärl
samtidigt. Kom ihåg att märka säcken/säckarna med ”Grovsopor”!
12. Varför är det bättre att separera än förbränna och vad används matavfallet till?
Det är betydligt smartare energi- och miljömässigt att separera. Dels får du torrare övrigt avfall
vilket resulterar i bättre energivärde vid förbränning och det separerade matavfallet används
till fordonsbränsle, Biogas.

