Matavfall
Låt dina matrester göra nytta!

Matavfall innehåller näring och energi. Det kan utvinnas genom att
matavfallet rötas i en särskild anläggning. Där utvinns biogödsel till
jordbruket och biogas som används bland annat som fordonsbränsle.

Allra bäst för miljön är förstås att slänga så
lite mat som möjligt, eftersom det är mycket
resurskrävande att producera nya livsmedel.
Som tur är kan vi dra nytta av maten även
då den inte längre går att äta. Men först
måste matavfallet separeras från övrigt
hushållsavfall.

Det här kan läggas i matavfallet
yy
Råa eller tillagade rester av t.ex. grönsaker,
frukt, fisk, fågel, kött, ägg och mjöl

yy
Ben från fisk och fågel (inte köttben)
yy
Skal från frukt och grönt
yy
Bröd, kex, kakor, godis
yy
Hushållspapper (suger upp fukt i påsen)
yy
Kaffesump, kaffefilter och tepåsar

Exempel på brännbart restavfall
yy
Köttben
yy
Ätpinnar, servetter och plastbestick
yy
Aska, cigarettfimpar och snus
yy
Blöjor, bindor och andra hygienartiklar
yy
Diskborstar, trasor dammsugarpåsar samt
damm och skräp från sopning

yy
Kuvert, trasiga böcker och hemliga
dokument

Varför påsar/säckar av papper?
Svar: Endast påsar och säckar av papper tas
emot i anläggningen där matavfallet rötas.
Andra typer av kompostpåsar och -säckar
trasslar in sig i maskinerna och orsakar driftstopp

Ingen plast!
Matavfall som i samlas in måste vara fritt från
plast och andra material som inte kan rötas.
Om matavfallet inte är rent kommer inte
sophämtaren att tömma kärlet. Det innebär
högre kostnader för dig då matavfallet måste
klassas som restavfall och hämtas med en
annan sopbil, mot en extra avgift.

Tomma matavfallskärl kostar också
Är alla dina matavfallskärl
tomma oftare än tre gånger
i följd när sophämtaren
kommer, blir du debiterad
en avgift på 250 kr per
tillfälle tills du börjar sortera
ut matavfallet.
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Matavfallskärlet rymmer 140 liter. Exempel på säckhållare och
papperssäck för verksamheter. Sundbybergs stad står för kärl och
innersäckar till kärlen. Övrig sorteringsutrustning står verksamheten själv för.
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