För
verksamheter
i Täby park

Låt matresterna
Sortera
rätt i sopsug
leva
vidare!
Läs mer om hur det går till
taby.se/avfall

Så fungerar sopsugen
Välkommen med din verksamhet till Täby park! Beroende på
hur din verksamhet ser ut kan du lämna restavfall och eventuellt
matavfall och plastförpackningar i ett sopsugssystem. Avfallet
transporteras under marken till en avfallsterminal. I tabellen kan
du läsa om vilken tillgång din verksamhet har till sopsugen och
annan avfallshantering.
Alla boende och verksamheter i Täby park har nära till något av
sopsugens inkastställen. För att sopsugen ska fungera är det viktigt
att sorteringen blir rätt.

Gränsdragning verksamheter
Verksamheter som uppfyller definitionen nedan kan använda sopsugen i
större omfattning än enbart restavfall. Verksamheter med fler än 10 anställda
behöver teckna särskilt matavfallsabonnemang. För restavfall får de använda
sopsugen. Med anställd menas alla som arbetar mellan 50–100%.

Kontorsverksamhet
Max 10 anställda

Vad får lämnas i sopsugen?

Rest- och matavfall och plastförpackningar från personalutrymme

Storlek på säckar

Max 60 liter för restavfall, 10 liter för
matavfall och plast ska lämnas löst

Matavfall

Lämnas i sopsugen
Max 10 liter för matavfall

Övriga fraktioner

Lämnas i miljörum

Restavfall
Verksamheter får lämna restavfall i sopsugen.
Restavfall lämnas i en försluten påse eller säck
(max 60 liter) i inkastet med grå lucka.
Restavfall – vad är det? Jo kuvert, post-it,
pappershanddukar, sanitetsprodukter och kvitton
till exempel.

Matavfall
Mindre verksamheter med högst 10 anställda
får lämna sitt matavfall i sopsugen, se tabell.
Matavfallet lämnas alltid i kommunens mat
avfallspåse i inkastet med brun lucka. Påsen och
matavfallet blir biogas och biogödsel. Kom ihåg att
endast använda kommunens matavfallspåse när du sorterar ut
ditt matavfall. Dessa kan beställas kostnadsfritt från Ragn-Sells
Kommunpartner AB. Plastpåsar och bioplastpåsar orsakar problem
i biogasanläggningen.

Butiksverksamhet
Max 10 anställda

Kontors- och
butiksverksamheter

Övriga
verksamheter

Med fler än 10 anställda

T.ex. caféer, restauranger,
skolor, förskolor, livsmedels-
butiker och vårdboende

Rest- och matavfall
från personalutrymme

Restavfall

Restavfall

Max 60 liter för restavfall
och 10 liter för matavfall

Max 60 liter

Max 60 liter

Lämnas i sopsugen
Max 10 liter för matavfall

Samlas in med kärl
eller matavfallskvarn till
tank/kombitank

Samlas in med kärl
eller matavfallskvarn till
tank/kombitank

Lämnas i miljörum

Lämnas i miljörum

Lämnas i miljörum

Övriga verksamheter kan återvinna sitt matavfall i kärl eller om
möjlighet ges av fastighetsägaren genom matavfallskvarn till
tank/kombitank. Insamling sker genom kommunens upphandlade
entreprenör Ragn-Sells Kommunpartner AB. Installation
av matavfallskvarn till tank/kombitank rekommenderas av
kommunen om så är möjligt.
Kontakta Ragn-Sells kundtjänst via telefon 010-723 23 23 eller
e-post taby@ragnsells.com för att teckna ett abonnemang och få
hjälp med hur du kan sortera matavfall i din verksamhet.
Matavfall – vad är det? Jo alla slags matrester, skal från frukt och
grönsaker, benrester från kött och fisk, äggskal, tepåsar, kaffesump
och hushållspapper till exempel.

Förpackningar och returpapper
Kontorsverksamheter med högst 10 anställda får
lämna plastförpackningar i sopsugen, se tabell.
Plastförpackningar i sopsugen sorteras utan påse
– de lämnas alltså löst direkt i inkastet med gul
lucka. Verksamheter kan lämna förpackningar
och returpapper i miljörum. För att få detta hämtat
behöver din verksamhet avtal med en valfri entreprenör.
Läs mer på ftiab.se.

Annat avfall
För el- och farligt avfall samt grovavfall läs
mer på taby.se/avfall.

Nycklar
För frågor gällande nycklar samt vilka inkast
din verksamhet har tillgång till, vänd dig till
din fastighetsägare.

Psst!
Du vet väl att
sophämtningsavgiften
sänks om din
verksamhet sorterar
ut matavfallet?

Låt avfallet leva vidare!
Ditt restavfall blir till energi i form av uppvärmning och el.
Ditt matavfall rötas och blir till biogas och biogödsel. Biogasen
används som fordonsbränsle och biogödslet sprids på våra åkrar.
Kanske har just potatisskalet i er matavfallspåse fått näring från
det biogödsel som du själv varit med att skapa.
Tack för att du bidrar till en bättre miljö!

Tack för att du bidrar
till en bättre miljö
Har du frågor?
Vänligen kontakta Täby kommuns kontaktcenter på
08-555 590 00
eller genom att mejla
kc@taby.se

Felanmälan
Vänligen kontakta Envac på
010-265 00 00
eller genom att mejla
service@envac.se
Varje inkast har ett eget DV-nummer.
Ange detta nummer vid felanmälan.

taby.se/avfall

