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Fakta om bolagen

• Ludvika Kommunfastigheter AB
Förvaltad yta: 87 000 kvm

Egen yta: 178 000 kvm

Omsättning 2020: 205 mkr 

• LudvikaHem AB
Förvaltad yta: ca 6000 kvm

Egen yta: 240 000 kvm

Antal lägenheter: 3320

Omsättning 2020: 230 mkr

• Antal medarbetare i koncernen: 142



Avfallshantering idag 

• Införande av matavfallssortering hösten 2019 

• Fraktioner i våra bostadsområden är rest- och matavfall

Avfallslösningar:
• 50 stycken underjordsbehållare (Molok classic)

• 5 stycken markbehållare (Domino Light)

• Kärl i sophus eller kärlskåp 

• 1 station underjordsbehållare med fullskalig sortering vid vårt 
nyaste bostadshus 



Bakgrund projekt 

• Nära samarbete under hela införandet/uppstarten av 
matavfallssortering 

• Skapa ett framtida arbetssätt där fastighetsägare 
inkluderas

• Fastighetsvärdar och chaufförers upplevda problem

• Finns en förlängning till Fågelmyra i projektet, vilka tar 
emot allt matavfall från Ludvika

• Påbörjat arbete/projekt, ej klart



Projekt  

• Begränsa och ha riktat fokus på några adresser

• Matavfallet från några utvalda adresser tippades under 
3 veckor i separat hög på Björnhyttan och analyserades
– Hur ser matavfallet ut från områden där man upplever störst 

problem? Vad är felsorterat? Hur har man tänkt när man slängt? 

– Insatser

– Mätbarhet 



Fokustur 

• Område A: 3 molok á 750 liter för matavfall

• Område B: 1 molok á 750 liter för matavfall 

• Område C: 5 stycken kärl á 140 liter för matavfall 

– Separat hög

– Räknat synliga plastpåsar

– Kontrollerat och dokumenterat vad plastpåsarna innehöll



Fokusturer  

Vecka 16 Vecka 17 Vecka 18 



Axplock av innehåll i plastpåsarna 



Slutsatser fokusturer 

Okunskap/Ovilja? 
- Dels enbart restavfall (utan mat) dvs man 

har slängt i fel behållare 

- Dels blandavfall (allt) dvs man sorterar 
inte alls 

- Förpackningar som innehållit mat

Vill göra rätt men det blir fel 
- Matavfallspåse med mat läggs i 

restavfallspåsen 

- Matavfallspåse med mat som läggs i 
plastpåse

- Plastpåsar med matavfall från 
verksamheter 

Mycket är också helt rätt 



Syfte & mål 

• Mål – Rent matavfall!

Fortsatt arbete:

• Hitta jämförbara mätvärden 

• Ta fram ett inkluderande arbetssätt

• Involvera fler och skapa intresse genom att ha 
fokusområden

• Förbättra för fastighetsvärdar och chaufförer

• Rätt kommunikation och insatser för berörda 
hyresgäster 


