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1. Sammanfattning 
I mars 2022 har Lekebergs kommun beslutat att genomföra plockanalyser av hushållens 

sorterade restavfall och matavfall under vecka 20 i maj 2022. Matavfallet ligger i gröna 

matavfallspåsar tillsammans med restavfallet.  

Askersund, Hallsberg, Laxå och Lekeberg bildade 1 januari 2015 Sydnärkes 

kommunalförbund för att genom förbundet samverka kring avfallshanteringen i sydnärke. 

Förbundet har kontor i Hallsberg och ansvarar för insamlingen av hushållsavfall i de fyra 

kommunerna. 

Plockanalysen har utförts av AMP Sverige AB enligt instruktioner som rekommenderas av 

Avfall Sverige, Manual för plockanalys av hushållens mat- och restavfall (Rapport 2017:31, 

ISSN 1103-4092), Uppdaterad version – oktober 2020. 

En plockanalys av restavfall och en plockanalys av matavfall genomfördes av avfall från 286 

hushåll i hela Lekebergs kommun. Avfallet tippades på en ren yta på återvinningscentralen i 

Askersund. Materialet blandades och det togs ca 500 kg för analysering av innehållet. Gröna 

påsar plockades bort och sorterades som en separat plockanalys. Påsar skars upp och allt 

avfall sorterades i minsta detalj i olika fraktioner.  

Restavfall 

Restavfallet utgjorde 65,31 % av provet (avfallet för sortering). 

Plockanalysen visade att 32,11 procent var tidningar och förpackningar. I den vanliga 

soppåsen var 18,64 procent av avfallet matavfall. Det har påträffats en liten mängd 

småelektronik och mycket farligt avfall, dvs. en stor mängd impregnerat trä. 

Provet innehöll lite löst material, med 40,59 procent övrigt brännbart, bland annat blöjor (19,7 

kg), övrigt papper (12,10 kg), övrig plast (16,50 kg) och textil (26,70 kg). 

Matavfall 

Matavfallet (gröna påsar) utgjorde 34,69 % av provet (avfallet för sortering). 

Plockanalysen visade att nästan 100,00 procent var rätt sortering med 0,530 kg felaktig 

sortering och utan småelektronik och farligt avfall. 

 

Fraktion Vikt% Kg 
 

Restavfallet 
65,31% 

 331,096 
 

Matavfallet (gröna påsar) 34,69% 175,830 
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Andel restavfallet samt matavfallet i provet  

2. Syfte 
Syftet med plockanalysen är att få ett svar på vad hushållen slänger i sina kärl för 

hushållsavfall. 

2.1 Frågeställningar 
Plockanalysen ska besvara följande frågeställningar: 

– Vad innehåller avfallet (restavfallet samt matavfallet/gröna påsar)? Hur rent avfallet är i  

gröna påsar? Hur mycket elavfall, farligt avfall, förpackningar / producentansvarsavfall, 

matavfall finns i restavfallet? 

– Hur mycket avfall genererar hushållen i enheten kg/hushåll och vecka? Andel i procent. 

 

3. Bakgrund 
Lekebergs kommun är en kommun i Örebro län i landskapet Närke. Kommunen ligger i södra 

delen av Örebro län, och gränsar i söder till kommunerna Hallsberg och Laxå, i väster till 

Degerfors, i nordväst till Karlskoga i öster till Kumla kommun. Centralort är Fjugesta. 

Kommunen har 8 649 invånare (SCB, 2022-03-31). Fjugesta har 2 400 invånare. 

Hushållen på kommunen har möjligheter att lämna avfall på kommunens återvinningscentral 

(ÅVC) som ligger i Fjugesta, Tegelslagaregatan 5.  Det finns också några 

återvinningsstationer för hushållens förpackningar och tidningar. 

Tömningsintervallet är två veckor.  

Restavfallet 
65,31% 

Matavfallet 
(gröna påsar) 

34,69% 
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4. Metod 
Efter kommunens upphandling, detaljerade planering och förstudie om undersökningsområdet 

genomfördes plockanalyser. 

Plockanalyser av hushållens restavfall och matavfall utfördes enligt Avfall Sverige ”Manual 

för plockanalys av hushållens mat- och restavfall”, Rapport 2017:31, ISSN 1103-4092, 

Uppdaterad version – oktober 2022.  

Avfallet analyserades genom en manuell plockanalys av personal som är vaccinerade mot 

Hepatit A & B, polio och stelkramp. 

Personal från AMP Sverige har egen utrusning (sorteringsbord med lämplig höjd, vågar med 

lämplig noggrannhet, nödvändig skyddsutrustning m.m.). Analyser genomfördes på en lokal 

som ligger på återvinningscentralen i Askersund. 

 

 
Sortering i lokalen 
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4.1. Provinsamling 
Hämtningspersonalen med sopbilen EES 095 samlade in avfall från de adresser som valts ut, 

körde enligt den planerade rutten till Askersunds återvinningscentral och där vägdes 

insamlingsfordon med och utan avfall. Moderprovet tippades på en ren yta. 

 
 

 

    
Sopbilen som hämtat in avfallet 
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4.2 Omblandning och neddelning 
Efter att moderprovet tippades på en ren yta, blandades hela moderprovet försiktigt (så att 

avfallet inte krossas) med hjälp av personal på ÅVC. Det fanns inte utrymme för strängning 

av avfallet och det togs ut ca 500 kg avfall (restavfallet och gröna påsar) från moderprovet 

som var på 4800 kg.     

  
Moderprovet 

 
Avfallet för sortering 
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4.3 Sortering och vägning 

Sortering började direkt efter transport till lokalen. Gröna påsar plockades bort och sorterades 

som en separat analys. Avfallspåsar lyftes upp på bordet, skars upp med knivar och allt avfall 

sorterades i olika fraktioner (en pappersäck -160 l- för en fraktion).  

Hushållens restavfall sorterades i 31 fraktioner, matavfall i 23 fraktioner. Matrester delades 

upp på oundvikligt och onödigt. Hushållspapper och servetter som övrigt papper (restavfallet) 

och snittblommor tillsammans med trädgårdsavfall. 

Efter sorteringen vägdes varje avfallsfraktion in och registrerades i protokollet samt 

dokumenterades med foto. 

Avfallet vägdes på två vågar (en våg med 0,05 kg noggrannhet för vägning av utsorterade 

fraktioner och en våg med 1-2 g noggrannhet för vägning av t.ex. kanyler, småbatterier, farligt 

avfall). 

 

 

4.4 Omhändertagande av avfall efter sortering 
Utsorterat avfall, bl.a. farligt avfall, elavfall, matavfall, förpackningar, m.m. togs hand om av 

personalen från Sydnärkes kommunalförbund.  
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5. Resultat och diskussion 
Resultatet skickades från AMP Sverige till Sydnärkes kommunalförbund efter att provet 

sorterats. 

 

5.1 Hushålls restavfall i Lekebergs kommun – Resultat 
 

Tabell 1 – Sorteringsprotokoll / fraktionslista 

Tabell 2 – restavfallets innehåll, redovisat både i kilogram per hushåll och vecka, samt i 

procent. 

Tabell 3 – sammanfattning av alla fraktioner i kilogram och i procent per hushåll och vecka, 

med diagram i procent, samt antal småbatterier och lampor per 100 kg. 

Tabell 4 – alla fraktioner i kilogram, med diagram i procent. 
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Tabell 1 – Sorteringsprotokoll / fraktionslista 
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Tabell 2 – Tabell med resultat i kilogram per hushåll och vecka, samt i procent. 

 
 

 
 

 

 
 

  
Datum: 2022-05-21 00:00 FNImat Ja 

   Kommun/område: LEKEBERG     

   
   Sorterarnas namn: Mladen,Marija     

   Protokollförarens namn: Marija     

   Antal 
veckor(hämt.intervall): 

2     

   Antal hushåll: 286     

   Moderprovets vikt (kg): 4800     

   
       

Primär fraktion Sekundär fraktion 
 Vikt-

% 
Kg Kg/hush/v Antal Kommentarer 

 Bioavfall Oundvikligt matavfall: ben, 
skinn, skal, kärnor, kaffe- och 
tesump 8,88% 29,400 0,75     

Onödigt matavfall:(mat som 
kan använda), matrester, ätbar 
frukt och grönsaker, bröd 

9,76% 32,300 0,82     

Annat matavfall:  0,00% 0,000 0,00     

Trädgårdsavfall 0,94% 3,100 0,08     

  Summa bioavfall 19,57% 64,800 1,64     

Papper och kartong Tidningar, journaler och dyl* 3,68% 12,200 0,31     

Well* 1,78% 5,900 0,15     

Pappersförpackningar* 7,22% 23,900 0,61     

Avfallsbärare-papperf. 0,48% 1,600 0,04     

Övrigt papper 3,65% 12,100 0,31     

Avfallsbärare-öv.papper 0,00% 0,000 0,00     

  Summa papper 16,82% 55,700 1,41     

Plast Mjukplastförpackningar * 5,23% 17,300 0,44     

Avfallsbärare-mjukplastf. 0,76% 2,500 0,06     

Frigolit* 0,24% 0,800 0,02     

Hårdplastförpackningar* 5,65% 18,700 0,47     

Övrig plast 4,35% 14,400 0,36     

Avfallsbärare-öv.plast 0,63% 2,100 0,05     

  Summa plast 16,85% 55,800 1,41     

Glas Glasförpackningar* 5,50% 18,200 0,46     

Övrigt glas 0,48% 1,600 0,04     

  Summa glas 5,98% 19,800 0,50     

Metall Metallförpackningar* 1,57% 5,200 0,13     

Övrig metall 1,45% 4,800 0,12     

  Summa metall 3,02% 10,000 0,25     

Inert Material Kattsand, keramik, aska 0,85% 2,800 0,07     

  Summa inert material 0,85% 2,800 0,07     
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Primär fraktion Sekundär fraktion Vikt-% Kg Kg/hush/v Antal Kommentarer 

Farligt avfall Läkemedel och kanyler 0,00% 0,004 0,00 4 4 st. kanyler 

Övrigt farligt avfall 4,70% 15,572 0,39   
Impregnerat trä, 
luftfräschare 

  Summa farligt avfall 4,70% 15,576 0,39     

Elavfall* Småbatterier, antal 0,01% 0,034 0,00 3   

Lampor, antal 0,01% 0,021 0,00 2   

Smått elavfall 0,23% 0,765 0,02   
Dörrklocka, 
hårfön,arbetslampa, 
elleksak 

  Summa el-&elektronik 0,25% 0,820 0,02     

Övrigt Trä 2,02% 6,700 0,17     

Textil 8,06% 26,700 0,68     

Blöjor, bindor o dyl 5,95% 19,700 0,50     

Allt annat 15,92% 52,700 1,34     

  Summa övrigt 31,95% 105,800 2,68     

  Summa totalt 100,0% 331,096 8,39     

Material märkt med * omfattas av  producentansvar 
      

 

Avfallet har varit ganska lätt att sortera, nästan utan löst material. Påsarna som avfallet låg i 

var inte komprimerade så det var enkelt att behandla avfallet. 

 

För att beräkna resultatet i kg per hushåll och vecka, behöver uppgifter om moderprovets vikt, 

antal hushåll som avfallet har hämtas ifrån och antal dagar under vilka det insamlade avfallet 

har genererats. 

Antal veckor 
(hämtnings intervall): 

2 

Antal hushåll: 286 

Moderprovets vikt (kg): 4800 

 

Vi kan se att varje hushåll i Lekebergs kommun genererar ca 8,39 kg avfall per vecka. 
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Tabell 3 och diagram (sammanfattning av fraktioner), redovisat i kilogram och procent 

per hushåll och vecka. 

Fraktion Vikt% kg/hush/v 
    

Matavfall 
18,64% 

1,56 
  

  
Trädgårdsavfall 0,94% 0,08 

    Tidningar och 
förpackningar 

32,11% 
2,69 

  

 

 
Inert material 2,78% 0,23 

  

 

 

Farligt avfall 4,70% 0,39 
Antal 
småbatterier/100 kg      0,91 

Elavfall 0,25% 0,02 Antal lampor/100 kg      0,60 

Övrigt brännbart 40,59% 3,41 
    

Totalt 100,0% 8,39 
  

 

 

     

 

 

     

 

 

        

 
 

      

       

       

       

       

       

       
 

    

 

 

     

 

 

       

Matavfall; 
18,64% 

Trädgårdsavfall; 
0,94% 

Tidningar och 
förpackningar; 

32,11% 

Inert material; 
2,78% 

Farligt avfall; 
4,70% 

Elavfall; 0,25% 

Övrigt brännbart; 
40,59% 
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Det har framkommit att 32,11 % av restavfallet från Lekebergs kommuns består av 

förpackningar och tidningar som är material som hushållen kan sortera på ett bättre sätt ur 

återvinningssynpunkt. Det finns bland annat några återvinningsstationer och dit kan man 

lämna tidningar och förpackningar av papper, plast, metall och glas till återvinning. 

**Mjukplast/papperförpackningar består av mjukplast/pappersförpackningar och 

avfallsbärare-mjukplast/pappersförpackningar. 

 

 

Mjukplastförpackningar  5,99  % 

Pappersförpackningar  7,70  % 

Hårdplastförpackningar  5,65 % 

Tidningar                                                 3,68  % 

Glasförpackningar  5,50 % 

Metallförpackningar  1,57 % 

Wellpapper       1,78  % 

Frigolit   0,24 % 

 

   Mjukplastförpackningar 
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   Avfallsbärare-mjukplastförpack. 

   Pappersförpackningar 

   Avfallsbärare-pappersförpack. 
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   Tidningar 

   Hårdplastförpackningar 

   Frigolit 
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   Wellpapper 

   Metallförpackningar 

   Glasförpackningar 
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Det fanns en mängd matavfall, 18,64 %, som hushållen behöver sortera ut i gröna påsar. 

Oundvikligt matavfall: ben, skinn, skal, kärnor, kaffe och te sump 8,88% 

Onödigt matavfall:(mat som kan användas), matrester 9,76 % 

 

 

 
Onödigt matavfall 

             
Onödigt matavfall                                             Oundvikligt matavfall 
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0,94 % av restavfallet i Lekebergs kommun består av trädgårdsavfall. 

   Trädgårdsavfall 

 

En del inert material 2,78 % har påträffats i restavfallet. 

Kattsand, keramik, porslin                        0,85 % 

Övrig metall                                             1,45 % 

Övrigt glas                                             0,48 % 

   Övrig metall                                                                         

  Övrigt glas 
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Det var 40,59 % övrigt brännbart i restavfallet där det ingår bland annat blöjor 5,95 % (19,70 

kg), övrig plast (övrig plast och avfallsbärare-öv.plast) 4,98 % (16,50 kg) och mycket textil 

8,06 % (26,70 kg). När det gäller kläder är det miljömässigt bästa alternativet att lämna detta 

till en organisation för återanvändning eller på ÅVC-er. 

   Textil 

 Övrig plast 

   Avfallsbärare-övrig plast           
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   Trä 

   Exempel på brännbart 

   Övrigt papper 
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Mängden farligt avfall i det brännbara avfallet ligger på 4,70% (15,576 kg). I gruppen 

läkemedel fanns: 4 st. diabetesnålar. Det fanns övrigt farligt avfall: 1 st. luftfräschare och 

mycket impregnerat trä. 

I restavfallet hittades även 3 st. småbatterier, 0,01 % (0,034 kg) vilket är 0,91 batterier per 

100 kg, samt 2 st. lampor, 0,01 % (0,021 kg) vilket är 0,60 lampor per 100 kg. 

En liten del smått elavfall 0,23 % (0,765 kg) har hittats, det fanns hårfön, arbetslampa, 

dörrklocka, elleksak. 

 

 
Elavfall och farligt avfall 

 

Hushållen i Lekebergs kommun har möjlighet att lämna in sitt farliga avfall på kommunens 

återvinningscentraler eller vid Röda slingan som är en årligt återkommande insamling av 

farligt avfall och smått elavfall som körs i kommuner.  

Mediciner behöver hushållen lämna till apoteket. På varje apotek kan man hämta en burk till 

använda sprutor och kanyler. När sedan är full lämnar man in den på apoteket. 
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Tabell 4 – alla fraktioner, i kilogram 

 

Fraktion Vikt(kg) 

Oundvikligt: ben, skinn, köttsvål, skal, 
kärnor, te- och kaffesump 

29,400 

Onödigt: mat med passerat datum, 
matrester, ätbar frukt och grönsaker 

32,300 

Annat:  0,000 

Trädgårdsavfall 3,100 

Tidningar, journaler o dyl* 12,200 

Well* 5,900 

Pappersförpackningar* 23,900 

Avfallsbärare-pappersförpackningar 1,600 

Övrigt papper 12,100 

Avfallsbärare-övrigt papper 0,000 

Mjukplastförpackningar * 17,300 

Avfallsbärare-mjukplastförpackningar 2,500 

Frigolit* 0,800 

Hårdplastförpackningar* 18,700 

Övrig plast 14,400 

Avfallsbärare-övrig plast 2,100 

Glasförpackningar* 18,200 

Övrigt glas 1,600 

Metallförpackningar* 5,200 

Övrig metall 4,800 

Inert material 2,800 

Farligt avfall 15,576 

El & elektronik 0,820 

Trä 6,700 

Textil 26,700 

Blöjor, bindor o dyl 19,700 

Allt annat  52,700 

Totalt 331,096 
 

  

  

 



 
 

24 
 

DIAGRAM – alla fraktioner i procent 

 

 

 

 

Oundvikligt: ben, 
skinn, köttsvål, 

skal, kärnor, te- och 
kaffesump 

8,88% 

Onödigt: mat med 
passerat datum, 
matrester, ätbar 

frukt och grönsaker 
9,76% 

Annat:  
0,00% 

Trädgårdsavfall 
0,94% 

Tidningar, 
journaler o dyl* 

3,68% 

Well* 
1,78% 

Pappersförpacknin
gar* 

7,22% 

Avfallsbärare-
papperf. 
0,48% 

Övrigt papper 
3,65% 

Avfallsbärare-
öv.papper 

0,00% 

Mjukplastförpackni
ngar * 
5,23% 

Avfallsbärare 
mjuk.f. 
0,76% 

Frigolit* 
0,24% 

Hårdplastförpackni
ngar* 
5,65% 

Övrig plast 
4,35% 

Avfallsbärare-
öv.plast 
0,63% 

Glasförpackningar* 
5,50% 

Övrigt glas 
0,48% 

Metallförpackninga
r* 

1,57% 

Övrig metall 
1,45% 

Inert material 
0,85% 

Farligt avfall 
4,70% 

El & elektronik 
0,25% 

Trä 
2,02% 

Textil 
8,06% 

Blöjor, bindor o dyl 
5,95% 

Allt annat  
15,92% 
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5.2 Hushålls matavfall i Lekebergs kommun – Resultat 
 

Tabell 1 – Sorteringsprotokoll / fraktionslista 

Tabell 2 – matavfallets innehåll, redovisat både i kilogram per hushåll och vecka, samt i 

procent. 

Diagram – alla fraktioner i procent. 

Tabell 3– alla fraktioner i kilogram 

 

 

 
Gröna matavfallspåsar 
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Tabell 1 – Sorteringsprotokoll / fraktionslista 
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Tabell 2 – matavfallets innehåll, redovisat både i kilogram per hushåll och vecka, samt i 

procent. 

   

 

 
 

  Datum: 2022-05-21 00:00 
    Kommun/område: LEKEBERG 
        Sorterarnas namn: Mladen, Marija 
    Protokollförarens namn: Marija 
    Antal veckor (hämt.intervall): 2 
    Antal hushåll: 286 
    Moderprovets vikt (kg): 4800 
    

      Matavfall - rättsorterat 

Primär fraktion Sekundär fraktion Kg % Vikt Kg/Hush/V Kommentar 
Bioavfall Oundvikligt: ben, skinn, 

köttsvål, skal, kärnor, 
kaffe- och tesump 153,100 0,87 7,31 

  

Onödigt: mat med 
passerat datum,matrester, 
ätbar frukt och grönsaker 12,700 0,07 0,61 

  

Annat: hushållspapper, 
servetter 0,900 0,01 0,04 

  

Matavfallspåsar  7,400 0,04 0,35   

Trädgårdsavfall, grenar 1,200 0,01 0,06   

Totalt - rätt sorterat   175,300 0,97 8,37   
  

   

 

Övrigt avfall - felaktig sortering 
Primär fraktion Sekundär fraktion Kg % Vikt Kg/Hush/V Kommentar 

Papper och kartong Tidningar, journaler  0,000 0,00 0,00   

Pappersförpackningar 0,100 0,00 0,00   

Övrigt papper 0,000 0,00 0,00   

Plast Mjukplastförpackningar 0,100 0,00 0,00   

Hårdplastförpackningar 0,000 0,00 0,00   

Övrig plast 0,100 0,00 0,00   

Metall Metallförpackningar 0,030 0,00 0,00   

Övrig metall 0,000 0,00 0,00   

Glas Glasförpackningar 0,000 0,00 0,00   

Övrig glas 0,000 0,00 0,00   

Inert material Kattsand, aska, keramik 0,000 0,00 0,00   

Farligt avfall Läkemedel 0,000 0,00 0,00   

Kanyler, antal 0,000 0,00 0,00   

Övrigt farligt avfall 0,000 0,00 0,00   

Elavfall Småbatterier, antal 0,000 0,00 0,00   

Lampor, antal 0,000 0,00 0,00   

Smått elavfall 0,000 0,00 0,00   

Övrigt Allt övrigt brännbart 0,200 0,00 0,01 Trä, våtservetter 

Totalt- felaktig sortering   0,530 0,03 0,03   

  
   

 
Summa totalt   175,830 100,00% 8,39   
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 Diagram –alla fraktioner i procent. 

 

 

Oundvikligt: ben, 
skinn, köttsvål, 

skal, kärnor, kaffe- 
och tesump 

87,07% 

Onödigt: mat med 
passerat datum, 
matrester, ätbar 

frukt och 
grönsaker 

7,22% 

Annat: 
hushållspapper, 

servetter 
0,51% 

Matavfallspåsar  
4,21% 

Trädgårdsavfall, 
grenar 
0,68% 

Tidningar, 
journaler o dyl* 

0,00% 

Pappersförpacknin
gar 

0,06% 

Övrigt papper 
0,00% 

Mjukplastförpackn
ingar 

0,06% 

Hårdplastförpackn
ingar 

0,00% 

Övrig plast 
0,06% 

Metallförpackning
ar 

0,02% 

Övrig metall 
0,00% 

Glasförpackningar 
0,00% 

Övrig glas 
0,00% 

Kattsand, aska, 
keramik 
0,00% 

Läkemedel 
0,00% 

Kanyler 
0,00% 

Övrigt farligt avfall 
0,00% 

Småbatterier 
0,00% 

Lampor 
0,00% 

Smått elavfall 
0,00% 

Allt övrigt 
brännbart 

0,11% 
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Tabell 3– alla fraktioner, i kilogram 

Fraktion Vikt(kg) 

Oundvikligt: ben, skinn, 
köttsvål, skal, kärnor, 
kaffe- och tesump 153,100 

Onödigt: mat med 
passerat datum, 
matrester, ätbar frukt och 
grönsaker 12,700 

Annat: hushållspapper, 
servetter 0,900 

Matavfallspåsar  7,400 

Trädgårdsavfall, grenar 1,200 

Tidningar, journaler o 
dyl* 0,000 

Pappersförpackningar 0,100 

Övrigt papper 0,000 

Mjukplastförpackningar 0,100 

Hårdplastförpackningar 0,000 

Övrig plast 0,100 

Metallförpackningar 0,030 

Övrig metall 0,000 

Glasförpackningar 0,000 

Övrig glas 0,000 

Kattsand, aska, keramik 0,000 

Läkemedel 0,000 

Kanyler 0,000 

Övrigt farligt avfall 0,000 

Småbatterier 0,000 

Lampor 0,000 

Smått elavfall 0,000 

Allt övrigt brännbart 0,200 

Totalt 175,830 
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Det har framkommit att nästan 100 % av matavfallet i gröna påsar från Lekebergs kommun 

är rätt sorterat med 0,530 kg felaktig sortering utan farligt och elavfall. 

 

Rätt sorterat avfall utgör: ren matavfall 94,00 %, hushållspapper  1,00 % och gröna matavfall påsar 

4,00 % . 

Felaktig sorterat avfall utgör: 

-övrigt brännbart som bestod av  trä och våtservetter 

-trädgårdsavfall 

-övrig plast 

-förpackningar som bestod av papperförpackningar och mjukplastförpackningar 

 

Fraktion Vikt% Kg 
 

Rätt sorterat 
99,70% 175,300 

 
 

Felaktig sortering 0,30%    0,530 
  

 
Avfallsfördelning i gröna påsar 

 

 

Rätt sorterat 
99,70% 

Felaktig 
sortering 

0,30% 
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   Sortering 

   Onödigt matavfall                   

  Oundvikligt matavfall 
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   Matavfallspåsar 

   Trädgårdsavfall 

   Övrig plast, 

metallförpackningar, pappersförpackningar, mjukplastförpackningar, brännbart 
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6. Slutsats 

Resultatet från maj 2022 visar att det inte har varit konstiga saker i avfallet som hushållen i 

Lekebergs kommun kastar. 

Enligt AMP Sveriges bedömning plockanalysen visar att det var en stor andel förpackningar 

och en del matavfallet i restavfallet. 

 

Sydnärkes kommunalförbund  har en bra webbsida där man kan få all information angående 

sortering och målet med sortering. 

 

  

7. Källor 
 

Sydnärkes kommunalförbund – webbsida (www.kf.sydnarke.se ) 

 

  

https://www.google.com/search?rls=com.microsoft:sv-SE:IE-Address&q=www.kf.sydnarke.se&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwixt-P9o9riAhWLl4sKHebVBHcQkeECCCwoAA
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Kontaktuppgifter: 
 

AMP Sverige AB 

Södra Hunnetorpsvägen 62A 

256 62 Helsingborg 

 

info@ampsverige.se 

www.ampsverige.se  

 

Avfallsexperter: 

Marija Vasiljevic Karac  Mladen Karac 

marija@ampsverige.se  mladen@ampsverige.se 

 +46 (0) 76 576 16 45  +46 (0) 70 059 79 62 

 

 

 

mailto:info@ampsverige.se
http://www.ampsverige.se/
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