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Till 2025 har Örnsköldsvik och hela Sverige 
som målsättning att minska mat- och 
restavfallet med 25 procent jämfört med 
2015. En tuff, men fullt möjlig utmaning.

Idag slänger vi i genomsnitt 148 kilo per
person och år i våra sopkärl. Till 2025 ska den 
siffran sjunka till 122 kilo. Är det möjligt?

– Absolut. När vi genomför så kallade plock- 
analyser av avfallet i sopkärlen är det tydligt 
var det finns förbättringspotential. Trots att 
vi är bra på att sortera i vår kommun så före-
kommer det rätt stora mängder förpackning-
ar i de gröna kärlen, berättar Anna Näsholm 
Gidlund som är utredare på Miva. 

Trots att allt fler kunder skaffar ett brunt kärl 
för matavfall så är det också mycket matavfall 
som i onödan hamnar i de gröna sopkärlen. 
Sorteras det separat i det bruna kärlet kan 

Hur mycket kan du  
minska ditt avfall till 2025?

det såklart göra mer nytta, men ännu bättre 
är såklart att slänga mindre mat över huvud 
taget.

– Senare i år kommer vi att växla upp arbetet 
för att nå målet och bjuda på massor av tips 
hur vi tillsammans ska lyckas. Förenklat hand-
lar det om att vi behöver bli bättre på att äta 
upp maten och återvinna förpackningar. Men 
allra först ska vi under våren undersöka vilka 
attityder våra kunder har till att sortera avfall. 
Det blir spännande, avslutar Anna. 

25/25-målet
Branschorganisationen Avfall Sverige 
har tagit initiativ till målet som inne-

bär att mat- och restavfallet till år 2025 ska 
minska med 25 procent, jämfört med 2015. 
Syftet är att ta till vara våra resurser på bästa 
sätt och skapa ett mer hållbart samhälle.



Nyänget/Paddal, Fjärdänget/Idbyn och Gull-
vik. I den ordningen kommer kommunalt 
vatten och avlopp att byggas ut under den 
kommande tioårsperioden. Det beslutade 
kommunfullmäktige förra året. När fler bo-
sätter sig permanent i tidigare fritidshusom-
råden ställs ökade krav på va-försörjningen 

Justerade taxor
Den 30 november 2020 beslutade kom-
munfullmäktige om justerade taxor. För en 
schablonfamilj i villa ansluten till kommunalt 
va och som sorterar sitt matavfall separat 
innebär det en ökad månadskostnad på cirka 
77 kronor. Läs mer om den nya taxan på 
miva.se/taxa2021.

Utbyggnad av kommunalt va

Driftinformation via sms
Under våren kommer vi att börja meddela driftstör-
ningar via sms. Via tjänsten Lime Inform får vi tillgång 
till alla telefon- och mobilnummer inom Örnsköldsviks 
kommun och som kund behöver du inte göra något. 
Önskar du få driftinformation för andra adresser än där 
du är folkbokförd, t ex fritidshuset, kan du enkelt ordna 
det på vår webbplats. 

– Vi vet att detta är en efterlängtad förbättring bland 
våra kunder och ser verkligen fram emot att komma 
igång inom de närmaste månaderna, säger Lars West-
berg som är kommunikationsansvarig på Miva.

och kommunen har en skyldighet att ordna 
allmänt vatten och avlopp där det behövs för 
att skydda hälsa och miljö. Berörda fastig-
hetsägare kommer att få information om 
vad det innebär att ansluta sin fastighet till 
kommunalt va. Läs mer om utbyggnaden på 
ornskoldsvik.se/vaplan.

Återvinn fett med tratt
Nu kan du samla och lämna in överblivet fett 
från matlagningen på Må återvinningscentral. 
97 % av fettet återvinns till biodiesel eller 
bioolja. Dessutom skonar du både dina egna 
och våra gemensamma avloppsledningar. 
Ta hjälp av en praktisk fettratt som finns att 
hämta på våra återvinningscentraler. Tänk 
på att flaskan med fett ska vara ordentligt 
stängd och max får innehålla 5 liter matfett/
matolja. Du får inte flaskan i retur.

Vardagslyx i kranen
Har du tänkt på vilken lyx det är att dygnet 
runt få ett livsmedel levererat in till sin bo-
stad? Den 22 mars infaller Världsvattendagen 
som världen över sätter fokus på betydelsen 
av färskvatten. I Sverige har vi inget att klaga 
på, men vi kan bli bättre på att ta hand om 
vårt vatten. Läs mer på miva.se/tips.

 
Hämta   
din 
tratt
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Frågor & svar

Är det lag på att källsortera?
Ja, alla invånare har skyldighet att sor-

tera ut returpapper, förpackningar, elavfall, 
batterier och grovsopor och lämna detta 
avfall till de insamlingssystem som finns. Det 
hushållsavfall som inte lämnas till producen-
ternas insamlingssystem (t ex återvinningssta-
tion), ska lämnas till kommunens insamling. 
Man får alltså inte utan tillstånd själv ta hand 
som sina sopor med undantag för trädgårds-
avfall.

Vad innebär Kranmärkt?
Kranmärkt är en nationell 

hållbarhetsmärkning för verk-
samheter som väljer kranvatten 
framför flaskvatten. Genom kran-
märkningen visar man att man tar ställning 
för en bättre miljö och inspirerar andra att 
också välja kranvatten. I Örnsköldsvik finns 
många företag som valt att kranmärka sig och 
vi hoppas att flera aktivt ska välja kranvatten 
framför flaskvatten som kostar minst 250 
gånger mer och kräver minst 300 gånger mer 
energi för att producera och leverera. 

Må återvinningscentral
Måndag–torsdag  7–20
Fredag   7–16
Lördag   10–14
Dag före helgdag 7–16

Vår personal berättar gärna om hur du 
sorterar ditt avfall!

Frågor och svar

Hur sorterar jag medicinkartor som 
består av både plast och metall?

En medicinkarta sorteras som plastförpack-
ning. Den består viktmässigt mest av plast då 
aluminiumet bara är ett tunt lager.

Varför kommer sopbilen på olika 
tider?

Sophämtning sker mellan kl 6–22 och vi kan 
inte garantera någon mer exakt tidpunkt för 
när ditt kärl blir tömt. Detta för att sopbilen 
kan behöva ändra sin rutt eller att andra oför-
utsedda händelser uppstår. Har du ställt ut 
kärlet i rätt tid och det inte har blivit tömt, låt 
det stå tills vi tömt det. Tänk även på att alltid 
ställa ut kärlet senast kl 6 på tömningsdagen.

Vad är en e-postfaktura?
Med e-postfaktura får du fakturan 

skickad som pdf-fil till din e-postadress. 
E-postfaktura går även utmärkt att kombi-
nera med autogiro. Tjänsten är kostnadsfri 
och börjar fungera så fort du kontaktat vår 
kundservice.

Svar på många fler vanliga frågor  
hittar du på miva.se/svar.

Övriga återvinningscentraler
Bredbyn  Måndag  13–20
Björna   Tisdag  13–20
Bjästa  Onsdag  13–20
Husum  Torsdag  13–20

Läs mer om varje återvinningscentral på 
miva.se/ort.


