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Sopsortering. Högre avgift ska få stockholmare att sortera matrester

Den som inte 
matsorterar 
får betala mer

Jessica Ritzén

jessica.ritzen@dn.se

○○Stockholms stad trappar upp 
klimatarbetet. Matavfallssortering 
som länge varit en ickefråga i hu
vudstaden har nu högsta prioritet. 
Stockholm samlar i dag in blygsam
ma åtta procent av matavfallet och 
nu höjs ribban till minst 35 procent, 
troligen 40 procent, förutsatt att re
geringen sätter den gränsen.

Hälften av Sverige� kommuner 
samlar i dag in matavfall och några, 
likt Sundbyberg, har obligatorisk 
matinsamling. I Stockholm bygger 
systemet på frivillighet men med 
reducerad avgift.

–○Den som inte tänker samla in sitt 
matavfall kommer att få en mycket 
dyrare soptaxa. Och den som är 
duktig och gör rätt för sig slipper 
fördyringen. Hur mycket det blir ex
akt vet jag inte än. Frågan snabbut
reds för att vara klar första kvartalet 
nästa år, säger Per Ankersjö.
Är det en piska eller en morot?

–○Piska och morot. Det måste in
nas ett ekonomiskt incitament. I dag 
går man på volym, betalar efter hur 
stora säckar man har. Den stora re
volutionen är att i stället titta på vik
ten. Eftersom matavfall är så tungt 
får du en bra efekt, säger Ankersjö.

Redan den första juli ska kommu

nens 32○000 villahushåll ha möjlig
het att samla matavfall. Informa
tionsfoldrarna trycks just nu och 
förhoppningen är att betydligt ler 
än de 2○000 som i dag samlar ska 
lockas.

I dag betalar man soptaxan i volym. 
Efter halvårsskiftet nästa år är det 
vikten som räknas. Matavfallet ut
gör cirka 40 procent av soppåsen.

–○Den som matsorterar kommer 
att få cirka 300 kronor lägre sop
avgift per år. Vi gör om taxesystemet 
och sänker grundavgiften till 1○525 
kronor, utöver det betalar man efter 

kilo avfall, säger Katarina Jönsson, 
enhetschef för insamling och avfall.

I vår kommer villaägare som an
sluter sig att få ett startpaket med 
matavfallspåsar, påshållare och ett 
brunt sopkärl för viktdebitering. 
Viktpriset kommer att vara det
samma för matavfallet och vanligt 
restavfall.

–○Det ska inte vara någon skillnad 
på kilopriset. Då inns risken att 
människor smyger ned saker i det 
bruna matavfallskärlet i stället för 
det gröna för att det ska bli billigare, 
Och vi vill ha så rent avfall som möj
ligt, säger hon. 

Staden inför även en etjänst för 
att kunderna ska kunna följa sop
taxeförändring kilo för kilo och 
hoppas att den viktbaserade taxan 
ska göra Stockholmarna mer sorte
ringsbenägna.

–○Det gör att man kan påverka 
priset ytterligare genom att sortera 
bort mer förpackningar och pap
per. Det ska löna sig att bära sopor 
till återvinningen, säger hon.

Den nya �ophanteringen är en del i 
stadens biogasstrategi som presen
terades under hösten. Målet är att 
hela den kommunala verksamhe
ten ska matavfallssortera och bidra 
till biogasproduktionen.

–○Alla våra egna verksamheter 
som kan samla avfall ska göra det. 
Det ska regleras i miljöprogrammet 
som kommer upp snart. Kravet gäl
ler skolor, förskolor och äldreboen
den, säger Per Ankersjö.

Redan i dag samlar cirka 600 res
tauranger matavfall, förhoppning
en är att ler genom information ska 
ansluta sig till systemet och att även 
köpcenter och privata utförare 
inom den kommunala verksamhe
ten väljer att vara med.

Nästa år blir det dyrare soptaxa för den som 
inte vill matsortera.

Viktbaserad sopavgift ska göra stockholmar-
na mer klimatvänliga. 

– Den som inte samlar in sitt matavfall får en 
mycket dyrare sopavgift, säger Per Ankersjö 
(C), miljöborgarråd.

Jan Rapp är eld�jälen �om fått 
både �ina grannar och ett helt 
�jukhu� att �ortera matavfall.

– Det är viktigt att framhålla 
den ekonomi�ka vin�ten, �äger 
han.

○○Vi träfas på arbetsplatsen Dan
deryds sjukhus där gynekologen 
Jan Rapp startade matavfallsinsam
lingen för ett år sedan.

Sjukhuset räknar med att samla 
in cirka 60 ton matavfall i år och 
har därmed både bidragit till bio

gasbränsle och sparat tiotusentals 
kronor i soptaxor.

– Danderyd� kommun,  liksom 
Stockholm, planerar att förändra 
sin soptaxa nästa år. Då räknar vi 
med att kunna spara 90○000 kro
nor om året. Bara sopsäckarna som 
vi nu slipper sparar oss 40○000 kro
nor, säger Jan Rapp.

Han har också fått grannarna i sin 
bostadsrättsförening i Vasastan att 
samla sopor. Det ekonomiska inci
tamentet ick 18 av 24 medlemmar 

”Superenkelt   

Mysteriet med försvunna kistan är löst
En för�vunnen ki�ta på Råck�ta 
krematorium ledde till poli�-
utredning, internutredning och 
�kärpt �äkerhet. Nu är my�teriet 
lö�t. Den avlidne mannen kreme-
rade� och han� a�ka har legat i 
en pappkartong – felmärkt.

○○Det var i början av året som per
sonalen på Råcksta krematorium 
upptäckte att kistan med en avli
den 48åring försvunnit spårlöst. 
Polisutredningen lades ned men 
skräcken över att kistan kan ha bli

vit stulen eller felaktigt bortforslad 
har levt vidare. Nu är mysteriet änt
ligen löst. Vid en revision i oktober 
hittades en minneslundsask, en 
slags pappkartong, med aska som 
länge stått i en låst förvaringslokal. 

Per�onnumret �om lådan var märkt 
med visade sig dock tillhöra en per
son som redan kremerats i Sollen
tuna – och senare begravts i Solna. 

–○Det är mänskliga misstag och en 
lång rad olyckliga omständigheter som 
lett fram till det här, säger Mats Larsson, 

direktör på Kyrkogårdsförvaltningen.
Enligt honom kremerades 

48åringens kista redan samma dag 
som den kom in till krematoriet, men 
personalen som skulle ”bocka av” 
48åringen från kremationslistan rå
kade i stället markera en annan per
son – på raden ovanför. Att begrav
ningsbyrån, som hade hand om den 
andra avlidna personen, beställt kre
mering på både Råcksta och Sollen
tuna, samt att Skatteverket utfärdat 
dubbla kremeringsintyg, gjorde det 
ännu svårare att upptäcka misstaget.

– Men jag vill inte skylla på någon 
annan, det är vi som är ytterst an
svariga i det här, säger Mats Lars
son.

I on�dag� tog familjen till den avlid
ne 48åringen farväl vid en jordfäst
ning på Skogskyrkogården.

–○Nu kan de äntligen gå vidare. 
Det känns väldigt tillfredställande 
att vi nu vet vad som hänt, att vi kan 
rätta till det, se till att det aldrig hän
der igen, säger Mats Larsson.
Marijana Dragic

Kistan är återfunnen och den avlid-
nes kvarlevor jordfästa på Skogs-
kyrkogården. Foto: Jessica gow

2,5
kilometer kan en 
biogasbil köra på 
ett kilo matavfall. 

Med miljön i tankarna. Foto: Lasse swärd
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Stockholm Blogg: dn.se/blogg/epstein 

möt stockholm och stockholmarna tillsammans med 
Lars epstein – passionerad fotoboksamlare, dn-fotograf 
sedan 25 år och urstockholmare.

lt     att sortera matresterna”
att ansluta sig. Sopkostnaderna för 
hela bostadsrättsföreningen mins
kade med omkring 7 000 kronor 
om året.

– Om man ska jobba på frivillig
het och inte göra det obligatoriskt 
så går det mycket snabbare att 
prata ekonomisk förtjänst. Då är 
människor mer benägna att vara 
med. Vi har haft ideologiska dis
kussioner om vindkraft i förening
en också, men så fort det handlar 
om en rejäl förtjänst är det enklare. 
Om det inte är en så tydlig ekono

misk skillnad är det svårt att få en 
förändring.

Argumentet att det skulle vara 
svårt och krångligt att sortera mat 
har han aldrig förstått.

– Det är ju superenkelt. Jag har 
två påsar under diskbänken. En 
för mat och en för resten. Avstån
det mellan påsarna är kanske 23 
centimeter. Det är den enda skill
naden. Du går ju till samma sop
rum med påsarna. Har man bara 
plats för en liten plastkorg under 

diskbänken, så är det inga pro
blem, säger han.

Den stora vinsten handlar natur
ligtvis om förädlingen av matavfal
let.

Sedan årsskiftet rötas all insam
lad mat i Stockholm till biobränsle 
och stadens totala matavfall skulle 
kunna driva hela SL:s busslotta 
med biogas. Om det bara samlades 
in. 

Stockholms läns landsting har 
gått i bräschen och startade nu i 

höst matavfallssortering på samtli
ga storsjukhus. Jan Rapp är glad att 
Stockholms stad nu även satsar på 
matåter vinning på bred front.

– Det är bra att det inns politi
ker i Stockholms stad som tror på 
och driver detta. Jag tror att det är 
viktigt med soptaxerabatt och att 
man inför matsortering i alla kom
munala verksamheter. Nästa steg 
är att få in förändringen i de kom
munala bostads bolagen också,
säger Jan Rapp.
Jessica Ritzén

1,2
miljoner för minietta

 ○Rymligt är det väl inte. Men 
däremot dyrt. En lägenhet på 12 
kvadratmeter på Kungsholmen 
i Stockholm är till salu för 1,2 
miljoner kronor, skriver Metro. Det 
inns köpare som lagt bud på det 
som andra skulle kalla en skrubb.

– Den är funktionell, säger mäklaren.
På de få kvadratmetrarna ryms ett 

sovloft, kaklat badrum och trinett. 
Både sofa och matbord går in.  TT

Webbfrågan. 

80%
Ja, så mycket som möjligt 
○ 4% nej, jag 
slänger inget.

○ 16% Ja, man 
är ju så illa 
tvungen.

Återvinner du?

2 475 läsare har svarat på dn.se

1. vad vet du om slussen? 

2.  ”Intressant att lyssna på när de 
tar beslut.” 

3.  nu ersätts pilarna på norr mälar-
strand. 

4. miljonbud på stockholmsskrubb. 

5.  ”stockholms stadsdelar är snar-
lika.”

Mest läst på  
dn.se/sthlm i går

Jan Rapp startade för ett år sedan matavfalls
insamling på sin arbetsplats Danderyds sjukhus.  
Och han har lyckats övertyga grannarna i bo
stadsrättsföreningen att göra likadant. Det som 
övertygade var den ekonomiska förtjänsten.
 Foto: Lars Lindqvist
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Ni tipsar – 
vi granskar 
Är det något dn stock-
holm borde skriva om?

Stockholmstipset. 

Fakta. Matsortering

Så matsorterar du:

1 Kvarn eller påsedet inns olika sätt att mat-
sortera. endera installerar du en 
avfallskvarn i din diskho eller så 
matsorterar du genom att samla 
matavfallet i en särskild avfallspåse.

2  Ansökanansökan om att sortera mat-
avfall görs hos traikkontoret 
av villa ägare och bostadsrätts-
föreningar. om du bor i hyresrätt 
måste ansökan än så länge göras 
av värden.

3  Startpaketdu får en grön korg att ha under 
diskbänken, papperspåsar för avfall, 
samt ett brunt smalt sopkärl. vissa 
nybyggda bostäder har särskilda 
matnedkast.

4 Matavfallet

Låt matresterna rinna av och ta 
bort eventuell plast. I påsen lägger 
du frukt och grönsaker samt skal 
och blast. bröd, pasta, ris. Ägg och 
skaldjur. Kafe och te. Hushålls-
papper och ofärgade servetter.

5 SopkärletFyll inte påsen full, byt påse 
ofta och förslut noggrant innan du 
lägger den i kärlet. en gång i veckan 
hämtas avfallet av en särskild sopbil 
och körs till en rötkammare där bio-
gas utvinns som sedan uppgraderas 
till fordonsgas.

Skolan. Stockholms stad och Nacka 
kommun har drabbats av Tietos da
torhaveri. I Stockholm kan föräld
rar inte rapportera sina barns från
varo i skolan med nätets hjälp och i 
Nacka tvingas kommunen använda 
en kriswebb.

I Nacka kommun ligger webbplat
sen nere och det går inte heller att 
mejla kommunen. Hos Stockholms 
stad har intranätet varit nere och fort
farande går det inte att komma åt skol
webben samt några andra etjänster.

– Vi har också haft problem med 
att publicera på vår hemsida, stock

holm.se. Den har varit instabil, 
men fungerar nu, säger Hanna Bro
gren, kommunikationsdirektör på 
Stockholms stad.

Prognosen är att skolwebben ska 
var i gång igen på tisdags kvällen 
eller allra senast på onsdag mor
gon. Nacka kommuns hemsida 
och mejlsystem ligger nere sedan i 
lördags och några klara besked om 
när systemen kommer i gång inns 
ännu inte. Den som vill komma i 
kontakt med Nacka kommun kan 
ringa växeln eller gå in på kommu
nens Facebooksida.  Anna Kyringer

Skolwebben havererade


