
 

 

Avfallsguide för hushåll i Norrtälje Hamn  
Här beskrivs hur du som bor i Norrtälje Hamn använder sopsugen och hanterar 
övrigt avfall på rätt sätt.  

 
Så här använder du sopsugen på rätt sätt 
Avfall som lämnas i sopsugens inkast för restavfall och matavfall sugs i väg genom rör i marken till 
olika containrar i en sopsugterminal. Med ett sopsugsystem är det extra viktigt att avfallet förpackas 
rätt och håller de mått/volym respektive inkast är anpassat för. Om avfall hanteras felaktigt kan det 
generera driftstopp i systemet med servicekostnad.   
 
Som boende får du en RFID-bricka som låser upp de inkast du har behörighet till. Du lägger RFID-
brickan mot inkastets läsare och luckan låses upp. Om den inte låses upp har du inte behörighet att 
nyttja det aktuella inkastet och ska då inte försöka tvinga upp luckan som då kan skadas. Om röd 
lampa lyser är inkastet fullt och luckan går inte att öppna.  

 
Inkast för restavfall  
• Endast restavfall, se nästa sida, får lämnas i inkastet. 

 

• Soppåsen får rymma max 25 liter (som en bärkasse).  
 

• Fylld påse får vara max 40 centimeter i diameter. 
 

• Påsen ska vara väl hopknuten med dubbelknut. 
 

• Löst avfall får inte lämnas i inkastet. 
 

• Lämna en påse i taget, stäng luckan så påsen ramlar ner innan nästa påse lämnas.   

 

• Påse större än inkastets öppning får inte pressas in (kan orsaka stopp i systemet). 
 

• Observera vad som inte hör hemma i soppåsen, se nedan.  

  
Inkast för matavfall   
Matavfallssortering är standard för alla. Matavfallet blir till biogas och biogödsel. 

• Endast matavfall, se nästa sida, i avsedd papperspåse får lämnas i inkastet.  
 

• Avsedda matavfallspåsar av papper kan hämtas kostnadsfritt i flertal matbutiker. 
 

• Plastpåsar/komposterbara biopåsar/majsstärkelsepåsar får inte lämnas i inkastet. 
 

• Påsen ska vara ordentligt stängd.  
 

• Lämna en påse i taget, stäng luckan så påsen ramlar ner innan nästa påse lämnas. 
 

• Sorteringstips och hämtställen för matavfallspåsar finns på www.nvaa.se/matavfall 

 
Vad som inte hör hemma i soppåsen  
Sopsugen är endast avsedd för kommunalt avfall, det vill säga restavfall och matavfall. Övrigt avfall är 
alla skyldiga att lämna på anvisad plats för återvinning eller omhändertagande på ett miljöriktigt sätt. 
 
Förpackningar av papper, plast, glas, metall och tidningar/returpapper är inte restavfall utan material 
som alla därför behöver lämna för återvinning till nya produkter. Materialet kan lämnas på en åter-
vinningsstation. Tänk på att förpackningar för hämtmat, lådvinsförpackningar, pizzakartonger och 
andra kartonger ska återvinnas. Läs gärna mer och ta hjälp av sorteringsguiden på www.nvaa.se/avs 
 
Grovavfall, elavfall, farligt avfall, batterier, ljuskällor, textilier, metall (ej förpackning), matfett/oljor med 
mera lämnar hushåll kostnadsfritt på en återvinningscentral. Läs gärna mer på www.nvaa.se/avc 

 

 
Fortsättning 

  

  

https://www.nvaa.se/matavfall
https://www.nvaa.se/avs
https://www.nvaa.se/avc


  

 

 

Vad är vad? 

Restavfall 

Restavfall är det som blir kvar i soppåsen när matavfall och material som ska återvinnas  
sorterats ut. Tänk på! släng aldrig farligt avfall i soppåsen eller spola ner restavfall i toaletten. 

Exempel på restavfall 

Snus, fimpar och tuggummi  Smörgåspapper/bakplåtspapper 

Glasspinnar, ätpinnar, tandpetare, tandtråd Djurströ/kattsand (förpackas väl) 

Sminkpads, våtservetter, plasthandskar Krukväxter, snittblommor 

Hår, hårborstar, kammar Presentsnören 

Nagel- och fotfilar  Pärmar, fotografier, vykort 

Tändstickor, stearin och ljusstumpar Kuvert, post-it-lappar 

Städsopor, dammsugarpåsar Pennor av plast och trä 

Tamponger, bindor, blöjor, tvättlappar Torra penslar och rollers 

Kondomer, tops/bomullspinnar, förband, plåster  CD-skivor, CD-fodral, videoband 

Disktrasor, diskhandskar, disksvampar  Skor, arbetshandskar 

Diskborstar, tandborstar, toalettborstar Nappar, nappflaskor 

Aska och grillkol (obs! väl släckt) Leksaker i plast (ta bort eventuella batterier) 

Matavfall 

Matavfall är allt som blir över och inte kan sparas när du lagat eller ätit mat.  
Tänk på! matförpackningen får inte lämnas med bland matavfallet. 

Exempel på vad som får läggas i matavfallspåsen  

Alla slags matrester: tillagade, råa och gamla  

Benrester från kött, fisk, fågel  

Frukt- och grönsaksrester 

Ägg, äggskal 

Bröd av alla slag 

Torrvaror som mjöl, kryddor, ströbröd med mera 

Konserverad mat 

Kaffefilter, kaffesump, tepåsar, te 

Godis, snacks  

Bantnings- och proteinpulver 

Katt- och hundmat, både blötmat och torrfoder 

Hushållspapper, pappersservetter (inte våt- eller tygservetter) 

 
Matfett/oljor 
Häll inte ut fett i avloppet! När fettet kommer ut i avloppsnätet och vattentemperaturen sjunker stelnar 
fettet och bildar fettproppar i avloppsledningen som kan orsaka stopp och översvämning. Exempel på 
matfett/oljor är matolja, fett från fritering, marinader/grillolja, fett som blir över när du lagar mat i stek-
panna/kastrull samt fett i glasburkar med till exempel soltorkade tomater, tonfisk och fetaost. Hur du i 
stället kan ta hand om fettet beskrivs på www.nvaa.se/matfett 

 
Felanmälan av sopsugen 
Hur du felanmäler sopsugen beskrivs på www.nvaa.se/sopsug 

 
Om du har frågor 
Har du funderingar kring RFID-brickan eller avfallshanteringen i ditt kvarter kontaktar du fastighets- 
ägaren, bostadsrättsföreningen eller hyresvärden. 
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