
Låt dina matrester göra nytta!

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

Matavfall

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 så går det att dra nytta av ma-
ten även då den inte längre går att äta. Men 
matavfallet måste först separeras från övrigt 
hushållsavfall, och här kan du hjälpa till.

Så här går det till
Först får du en årsförbrukning av papper-
spåsar och en särskild hållare/korg att sätta 
påsen i. När du har utrustningen är det bara 
att sätta igång.

Din hyresvärd eller bostadsrättsstyrelse hjäl-
per dig att få papperspåsarna och hållaren/
korgen. De ser också till att du har någon-
stans att slänga påsarna med matavfall.

Påsarna är av papper. Varför det?
Svar: Anläggningen där matavfallet rötas, tar 
endast emot matavfall i papperspåsar. Andra 
typer av kompostpåsar brukar trassla in sig i 
maskinerna och orsaka driftstopp.

Detta kan sorteras som matavfall
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



1.  Återvinn dina förpackningar av 
glas, plast, metall och kartong 
samt tidningar på närmaste 
återvinningsstation.

2. Lämna ditt farliga avfall, el-avfall, 
grovsopor, trädgårdsavfall och 
byggavfall på återvinningscentralen 
eller till den mobila 
återvinningscentralen.

3. Har du bara grovsopor och inget 
som drivs via sladd eller batteri, och 
inget trädgårdsavfall eller byggavfall? 
Då kan du lämna det till den mobila 
insamlingen ReTuren.

4. Har du bara lite målarfärg, nagellack, 
några glödlampor och sladdar, en trasig 
brödrost, eller annat farligt avfall och 
små-el? Kontakta oss och beställ en 
gratis Returkasse-hämtning vid dörren.

5. När du har sorterat ut allt ovan, kan 
du lägga resten i påsen för brännbart 
restavfall. Till exempel:

yy Köttben (ska inte läggas i matavfallet)
yy Diskborstar, trasor, dammsugarpåsar 
samt damm och skräp från sopning
yy Blöjor, dambindor, inkontinensskydd 
och andra hygienartiklar (som inte är 
elektriska eller innehåller kemikalier)
yy Kuvert, dokument/brev (som du vill 
förstöra)
yy Aska, cigarrettfimpar, snus
yy Kattsand (går inte att samla in på 
annat sätt) och strö till smådjur
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Annat avfall då?
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Annat avfall kan förstås också göra nytta om du sorterar ut det 
och lämnar det på rätt ställe. Här följer en femstegsraket till ett 
miljövänligare liv.
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