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Information till dig med villa eller fritidshus

Snart dags för
insamling av matavfall
Välj ditt abonnemang!
Kommuninvånarna i Säter har bidragit till arbetet för ett hållbart samhälle,
på olika sätt. Vi hjälps åt att värna om vår miljö, klimat och boendemiljö!

Nu kan vi i vår kommun göra det ännu bättre!

Genom att sortera ut och lämna matavfallet särskilt möjliggör du ett naturligt
kretslopp. Du är med och skapar goda förutsättningar för din och kommande
generationer. Vår miljö är värdefull och du gör skillnad!

Information in
other languages

You will find information
about the new waste system
on our website,
www.sater.se.

Var snäll mot miljön
- det är den vi ska leva i:
sopsortera mera!

Du är van att sortera ut glas, metall och mycket Matavfallskärl
mer. Nu får du äntligen möjlighet att även sortera
Utsättningen av matavfallskärl kommer att ske
matavfallet för sig.
etappvis. Först ut är de som bor i villa, enfamiljsUnder hösten 2019 kommer matavfallet samlas hus. Fritidshusägare får sitt kärl till våren 2020 då
in och hämtas av en sopbil med två fack. Ett för sommartömningen börjar. Tillsammans med det
matavfallet och ett för restavfallet. Restavfall är det bruna sopkärlet får du ett startpaket som innehåller
som inte kan sorteras och lämnas till återvinning.
en matavfallskorg som passar i köket, papperspåsar
och en sorteringsguide.

Alla hushåll, verksamheter och
du fått ditt matavfallskärl är det bara att
företag ska sortera ut sitt matav- När
börja sortera.
fall istället för att blanda det med
Ett hållbart samhälle
restavfallet i den vanliga soppåsen.
Matavfallet omvandlas sedan till biogas och ekologisk biogödsel. Biogas tankar vi bilar och andra fordon med, biogödsel används som gödningsmedel i
odlingar. Tillsammans kommer vi att göra väldigt
stor nytta för miljön.

Varje kommun är ansvarig för insamling, transport
och återvinning eller bortskaffande av det hushållsavfall som uppkommer i kommunen. I ett hållbart
samhälle måste vi minska matsvinnet men också ta
hand om resterna.

Obligatorisk matavfallsinsamling är viktigt för att vi
ska nå våra klimatmål. Regeringen kräver att komVarje kilo matavfall gör nytta. En påse matavfall munerna ska erbjuda system för separat insamling
räcker för att köra en biogasbil 4 kilometer. av matavfall från hushållen senast år 2021. Det är
alltså hög tid att komma igång även i vår kommun!

Du gör nytta med varje bananskal
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Tidsplan
Sista dag för ändring av abonnemang för
restavfallskärlet.
Sista dag för anmälan av varmkompost för
både nya och gamla kompostägare.

16 augusti
2019

Hösten
2019

Nya prislistan
börjar gälla.

1 januari
2020

De bruna matavfallskärlen ställs ut till:
• villor/radhus
• flerbostadshus
• bostadsrättsföreningar
• verksamheter

Våren
2020

De bruna matavfallskärlen
ställs ut till fritidshus.

Så här går det till
Vi påbörjar införandet av matavfall under hösten 2019. Till dess att du fått ett till kärl, fungerar sophämtningen som tidigare.

Du får ett nytt kärl
Innan hämtningen av matavfall börjar vid ditt
hus, så kommer vi att ställa ut ett nytt brunt sopkärl bredvid ditt gamla.
Du kommer även att få en matavfallskorg som
papperspåsen kan ställas i. Matavfallskorgen
kan ställas i en kökslåda eller i ett köksskåp.
Vi kommer även att skicka med en bunt papperspåsar. Papperspåsarna kommer sedan att
finnas att hämtas kostnadsfritt på flera platser,
bland annat vid återvinningscentralen i Jönshyttan. På kommunens hemsida kommer du alltid
hitta aktuell information om var påsar kan hämtas.

Ditt nya kärl.

Din matavfallskorg
med påse.
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Matavfallet lägger du i
papperspåsen. Matavfallskorgen gör plats för luft runt
hela påsen. Då håller sig
påsen fräsch länge.

Byt påse efter
2-3 dagar ELLER
när den är fylld till
två tredjedelar.

Vik ihop påsen
och släng den
i din bruna
tunna.

På www.sater.se/matavfall finns råd om hur du undviker dålig lukt,
att påsen fryser fast i kärlet på vintern och mycket mer.
Ett till kärl
480 mm
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250 mm

En enkel ställning med ett djup på 0,5 meter
kan förhindra att sopkärlen blåser omkull eller rullar iväg. Det ska finnas fritt utrymme
på en halvmeter runt vardera kärl och kärlen ska stå i marknivå. Hämtpersonalen ska
enkelt och utan precision kunna hämta och
ställa tillbaka kärlen. I skissen för 140 liters
matavfallskärlet visas måtten i millimeter .

990 mm

Se till att det finns utrymme för dem. Vill
du byta uppställningsplats för dina kärl: kontakta Renhållningsenheten via telefon eller
e-post innan du flyttar kärlen, för att få den
nya placeringen godkänd.

484 mm

1065 mm

Nu kommer du att ha två kärl vid din uppställningsplats vid tomtgränsen.

Kärlets storlek

Var och hur ska kärlen stå?
• Ställ ut ditt kärl senast klockan 06.00 på
hämtningsdagen eller kvällen före
• Kärlen ska stå väl synligt på ett plant och
hårdgjort underlag och utan några hinder som
försvårar arbetet för hämtpersonalen
• Matavfallskärlet ställs bredvid restavfallskärlet
på samma sätt, med öppningen ut mot vägen
• Det skall finnas fritt utrymme på 0,5 meter runt
kärlen och 4,5 meter fritt uppåt
• Parkera fordon så att de inte står i vägen för
sophämtningen
• Har du tömning endast del av året bör du ställa
undan dina kärl på en skyddad plats under den
del av året du inte vistas på fastigheten. Detta för
att de inte ska skadas av exempelvis plogbil eller
annat fordon om de skulle blåsa omkull.

Märk avfallskärlet med din adress!
På många platser i Säterbygden är det svårt att se
vilket sopkärl som hör till rätt adress. Det skulle
bespara oss mycket tid om vi fick hjälp av dig.
Skriv din adress på en klisterlapp (typ syltetikett),
märktejp, en papperslapp eller med en spritpenna
direkt på kärlet.
Placera den på sidan, rätt högt upp mot locket
så skyddar det något mot väder och vind. Tejpa
över hela etiketten, så förstörs den inte av regn.
Det räcker med att skriva gatuadressen.
Vi kommer i samband med att vi ställer ut matavfallskärlen märka kärl digitalt för att koppla ihop
dem med gällande adress. Din märkning med gatuadress underlättar för vår personal att göra rätt.

Välja abonnemang
Du som inte vill göra några förändringar i ditt Matavfall och Brännbart restavfall
abonnemang, behöver inte göra något aktivt
Matavfallskärlet som erbjuds är 140 liter och det
val.
töms varannan vecka. För restavfallet finns valet att
Du kommer få din bruna tunna levererad.
låta kärlet tömmas varannan vecka eller en gång i
Vill du däremot göra förändringar i ditt abonne- månaden. Dag för tömningen är densamma som
mang, behöver vi ha tagit emot ditt nya val senast du haft sedan tidigare.
den 16 augusti 2019.
För att täcka kostnaderna för de fasta utgifterna,
som lämning av sorterat grovavfall vid återvinDå behöver du inte betala för att byta kärl.
ningscentralen (gäller hushåll), kundtjänst och adDu kan naturligtvis göra förändringar i ditt abon- ministration betalar hushållen en grundavgift
nemang även senare, men då tillkommer en kostEfter årsskiftet 2020 betalar hushållen enligt den
nad för att byta kärl.
nya taxan för de restavfallskärl och matavfallskärl
De nya priserna börjar gälla 1 januari 2020. Under hushållet har.
2019 gäller nuvarande renhållningstaxa.
Byten av restavfallskärl kommer göras efter att
samtliga matavfallskärl i kommunen har ställts ut.
Alla angivna priser är inkl. moms.
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Prislista från
1 januari 2020
Enfamiljshushåll (villa)

Grundavgiften: 1063 kr/år.
Matavfallsinsamlingen: 225 kr/år.
Kostnaden för restavfallsinsamlingen beror på kärlstorlek och
hur ofta du vill ha ditt restavfallskärl tömt. I tabellen kan du jämföra vad det kostar.
Kärlstorlek
80 liter
140 liter
190 liter
370 liter

Tömning varannan
vecka
306 kr/år
388 kr/år
1101 kr/år
2250 kr/år

Tömning varje
månad
178 kr/år
227 kr/år
602 kr/år
1188 kr/år

Räkneexempel:
Matavfallsinsamling och ett 140-liters kärl för restavfallsinsamling
med tömning varannan vecka.
Med grundavgiften inräknad blir priset: 1063 + 225 + 388 = 1676 kr per år.
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Fritidshus, perioden 1 maj till 30 september

Vid övriga önskemål om tidsintervall så hänvisar vi till prislistan för enfamiljshushåll.
Grundavgiften: 744 kr/år.
Matavfallsinsamlingen: 113 kr/år.
Kostnaden för restavfallsinsamlingen beror på kärlstorlek och
hur ofta du vill ha ditt restavfallskärl tömt. I tabellen kan du jämföra vad det kostar.
Kärlstorlek
80 liter
140 liter
190 liter
370 liter

Tömning varannan
vecka
153 kr/år
194 kr/år
550 kr/år
1126 kr/år

Tömning varje
månad
89 kr/år
114 kr/år
301 kr/år
594 kr/år

Räkneexempel:
Matavfallsinsamling och ett 140-liters kärl för restavfallsinsamling med månadstömning. Med grundavgiften inräknad blir priset: 744 + 113 + 114 = 971 kr per år.

Dela kärl med grannfastighet

Kom överens om storlek och tömningsintervall för restavfallskärlet. Matavfallskärlet kan
också delas grannar emellan men ger inte någon prisreducering. Gå in på www.sater.se
och skriv ut ”Anmälan om delat kärl” eller ring kundtjänst, så skickar vi blankett. Fyll i och
skicka in blanketten. På räkningen specificeras då halva avgiften för kostnaden av restavfallssinsamlingen, den fasta summan av matavfallsinsamlingen och grundavgiften.
Räkneexempel:
De fastboende grannarna delar ett matavfallskärl och ett restavfallskärl.
De väljer att restavfallskärlet ska vara 140 liter och tömmas varannan vecka.
Matavfallsinsamlingen: 225 kr per år
Restavfallsinsamlingen: 388 delat på två = 194 kr per år
Grundavgift: 1063 kr per år
Totalt: 1482 kr per år och hushåll

För grundavgiften
får du bland
annat möjlighet att
lämna grovsopor
vid återvinningscentralen
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Har du en kompost? Tack för din insats!

Nu erbjuder vi dig en möjlighet till ett ännu större bidrag till miljön. Att göra biogas och
biogödsel av matavfallet är ännu bättre för miljön än att var och en komposterar hemma.
Trots att det transporteras en bit, så ger det större effekt för miljön, än att kompostera.
Vill du ändå fortsätta kompostera ditt matavfall, kan du välja bort kärlet för matavfall. Det
innebär att avgiften för matavfallsinsamlingen tas bort från det totala priset.
Både nya och gamla varmkompostägare ska få sin kompost godkänd av Samhällsbyggnadsförvaltningen för att få ett reducerat pris.
På valblanketten för abonnemang kan du kryssa i att du vill ha en anmälningsblankett. Du
hittar även blanketten på www.sater.se.
Till dig som väljer att kompostera ditt matavfall hemma erbjuds restavfallskärlet i storlekarna 80, 140 eller 190 liter. Titta i prislistan för enfamiljshus eller fritidsboende.
Räkneexempel:
Du är fastboende, hemkomposterar och önskar ett 140-liters kärl för restavfall med tömning varannan vecka. Med grundavgiften inräknad blir priset: 388 + 1063 = 1451 kr per år

Ministationer

En ministation är när tre eller fler fastighetsinnehavare delar på en eller flera behållare för
avfall.
Möjligheten till ministation bestäms av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Kontakta oss om
det är aktuellt.
I det angivna totala priset ingår kostnaden för grundavgift, kärlhyra, transport, matavfallsavgift och tömningsavgift. Avgifterna gäller per hushåll.
Helårsboende
med tömning
varannan vecka
1589 kr/år

Fritidsboende
med tömning
varannan vecka
1008 kr/år

Den kompletta avfallstaxan
hittar du på www.sater.se
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Matavfall
Vad räknas egentligen som matavfall? Kort sammanfattat
kan man säga att matavfall är det som blir kvar på skärbrädan när du lagat din mat och det som blir kvar på tallriken
när du ätit upp din mat. Det är också den mat som blivit
för gammal och oätlig i ditt kylskåp eller skafferi.

Restavfall
Restavfall är det avfall som blir kvar efter du har
sorterat ut förpackningar, matavfall, grovavfall, elavfall och farligt avfall.

Exempel på vad du kan kasta
i restavfallskärlet:
fimpar, tobak och snus
ljusstumpar och skor
kuvert och post-it-lappar
tandborste
tops, blöjor och bindor

Återvinningstationer
På återvinningsstationer lämnar du förpackningar och
tidningar. De finns på flera ställen i kommunen.

Återvinningscentralen
i Jönshyttan
På återvinningscentralen kan du lämna avfall som plast,
papper, trädgårdsavfall, miljöfarligt avfall, metall, sten och
keramik, glas och mycket mer. Vår personal hjälper gärna
till att svara på frågor och att sortera rätt.
En ombyggnation är nu i full gång. Förbättringsarbetet
görs för att underlätta besöket för dig som kund, öka säkerheten och skapa en bättre arbetsmiljö för våra anställda.

På www.sater.se hittar du en sorteringsguide
från DalaAvfall. För det ska vara lätt att göra rätt!
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Vill du veta mer?

På www.sater.se/matavfall kan du läsa mer
om vår matavfallsinsamling. Du kan också
skicka in dina frågor om matavfallsinsamlingen
där.
Har du frågor eller funderingar är du också
välkommen att kontakta vår kundtjänst via
E-post sbn@sater.se eller telefon 0225-55 000.
Kom och träffa oss! Vi som jobbar med
avfallsfrågor kommer att medverka under olika
evenemang i Säterbygden. Vi visar upp det nya
matavfallskärlet och berättar om sopsortering
och det nya abonnemanget.
På hemsidan kommer du hitta aktuella platser
och tider.
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På nästa sida hittar du blanketten för att ändra abonnemang.
Du kan välja mellan att gå in på www.sater.se/abonnemangsval
eller att riva loss blanketten, vika ihop blanketten, sätta ihop den med en bit tejp och skicka in den.

Vik här!

Svarspost

Frankeras ej
Mottagaren betalar
portot

VA- och Renhållningsenheten
Säters kommun
SVARSPOST
Kundnummer 2003 2447
783 20 Säter

Adresskälla: Säters kommun, 783 27 Säter
Avsändare: Säters kommun, 783 27 Säter
Returadresss: Säters kommun, 783 27 Säter

Till:

Anläggning:

Ändring av abonnemang för enfamiljshushåll och sommarboende

Gör ditt val på E-tjänsten www.sater.se/abonnemangsval eller fyll i och skicka in denna blankett
SISTA SVARSDATUM 2019-08-16
Är du nöjd med ditt nuvarande abonnemang behöver du inte göra någoting. Matavfallskärlet ställer vi ut
till dig.
Prislistan hittar du på sidan 6-8.
Storlek på restavfallskärlet. Ange med ett X önskad storlek.
q 80 liter
q 140 liter
q 190 liter
q 370 liter
Tömningsintervall för restavfallskärlet. Ange med ett X önskad tömningsintervall.
q varannan vecka
q varje månad
Byten av restavfallskärl görs senare, inte i samband med att matavfallskärlet ställs ut.
Matavfallskärlet är 140 liter och töms varannan vecka.
Anmälan av varmkompost
Vill du avstå matavfallskärlet och kompostera ditt matavfall i en av Samhällsbyggnadsförvaltningen godkänd varmkompost?
Du anmäler detta separat på en blankett du skriver ut från kommunen hemsida och skickar in så vi har
den senast 2019-08-16. Vill du istället att vi skickar dig blanketten kryssar du i rutan nedan.
Detta gäller både dig som redan har en kompost och dig som vill börja kompostera. OBS! Miljömässigt är det bättre att lämna matavfall i brun tunna för bearbetning till biogas, än att kompostera.
q Ja, jag vill att ni skickar mig blanketten ”Anmälan om kompostering av organiskt hushållsavfall”.
q Fel uppgift om boende. Kryssar du i kontaktar vi dig.
Datum				Namnunderskrift		Namnförtydligande
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

