
MATAVFALL
En del av kretsloppet



SORTERA UT MATAVFALL
En snabbguide
DET HÄR ÄR MATAVFALL
yy Råa eller tillagade matrester (inga förpackningar!)
yy Skal från frukt och grönsaker
yy Bröd, kex, kakor och bullar
yy Choklad och annat godis
yy Hushållspapper, ofärgat
yy Kaffesump, kaffefilter och tepåsar

SÅ HÄR SORTERAR DU
yy Låt matavfallet rinna av ordentligt innan det läggs i påsen. En bit 
hushållspapper läggas i botten.
yy Använd påshållaren. Den tillåter luft att komma åt påsen så att 
den inte blir blöt och går sönder.
yy Fyll inte påsen mer än att den går att rulla ihop ordentligt upptill 
när den ska slängas.

LÄMNA MATAVFALLSPÅSEN
Lägg påsen i din bruna tunna, eller där din hyresvärd/styrelse 
har ordnat plats för matavfall.



Gamla matrester 
får nytt liv
Nästan 70 procent av Sveriges kommuner 
återvinner matavfall och tillverkar biogas och 
biogödsel, eller jord, av det. En av dessa 
kommuner är Sundbyberg och eftersom du bor 
här har turen nu kommit till dig!

 SÅ HÄR GÖR DU SOM BOR I VILLA
För att börja får du en brun soptunna för matavfall av 
kommunen, de levererar också papperspåsar* och en 
påshållare att ha i köket.

I den gröna soptunnan lägger du det brännbara restavfallet.

 SÅ HÄR GÖR DU SOM BOR I LÄGENHET
För att börja får du papperspåsar* och en påshållare att ha i 
köket av din hyresvärd eller bostadsrättsförening.

De talar också om var du slänger matavfallspåsar, vanliga 
soppåsar och annat avfall.

* Du får en årsförbrukning av papperspåsar vid starten (två 
buntar). Bor du i villa delas nya påsar ut en gång i slutet 
av varje år. Bor du i lägenhet kontaktar du din hyresvärd/
styrelse, eller hör med Sundbybergs stad.
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Varför ska vi återvinna matavfall?
Matavfall innehåller både energi och näring och genom 
att röta det kan vi ta vara på båda nyttigheterna. Energin, 
i form av biogas, kan användas som ersättning för bensin 
och diesel. Näringen, i form av biogödsel, kan ersätta 
konstgödsel.

Det nationella målet att matavfallet ska återvinnas 
genom biologisk behandling. Det finns även ett beslut 
i Sundbybergs kommunfullmäktige som säger att alla i 
kommunen ska sortera ut sitt matavfallet.

Genom att sortera ut matavfall hjälps vi åt att tillsammans 
göra Sundbyberg till en hållbar stad.

Fakta matavfall
Matavfallet behandlas i en 

rötningsanläggning som producerar biogas 
och biogödsel.

Sundbybergs sopbilar går 
på biogas.



Kommer mitt matavfall verkligen 
till nytta?
Ja! En biogasbil kan köra nästan fyra kilometer på mat-
avfallet från en matavfallspåse (cirka två kilo). Dessutom 
ger samma matavfall biogödsel innehållande kväve som 
räcker för att odla havre till 18 portioner havregrynsgröt.

Varför papperspåsar?
Papperspåsen har flera fördelar jämfört med en påse 
av exempelvis bioplast. Bioplast innehåller oftast även 
vanlig plast. De förmultnar inte helt i anläggningen, plast 
kommer att finnas kvar i resterna från rötningen. De kan 
också fastna i maskinerna och orsaka driftstopp Pappers-
påsarna däremot är gjorda av en förnyelsebar råvara och är 
helt biologiskt nedbrytbara.



Det här är matavfall
yy Råa eller tillagade matrester av till exempel grönsaker, 

frukt, fisk, fågel, kött, ägg och mjöl
yy Skal från frukt och grönsaker
yy Bröd, kex, kakor och bullar
yy Choklad och annat godis

Dessutom får det här läggas bland matavfallet:

yy Hushållspapper, ofärgat
yy Kaffesump, kaffefilter och tepåsar

Så här sorterar du
yy Låt matavfallet rinna av ordentligt innan det läggs i 

påsen. För säkerhets skull kan en bit hushållspapper 
läggas i botten.
yy Använd påshållaren. Den tillåter luft att komma åt 

påsen så att den inte blir blöt och går sönder.
yy Fyll inte påsen mer än att den går att rulla ihop 

ordentligt upptill när den ska slängas.

Lämna matavfallspåsen
Lägg påsen i din bruna tunna eller på det ställe som din 
hyresvärd/styrelse har ordnat.



Det här är vanliga hushållssopor
När du har sorterat ut matavfall, förpackningar, tidningar, 
farligt avfall och elavfall – vad finns då kvar att lägga i 
plastpåsen med de vanliga soporna?

Faktiskt en hel del, till exempel:

yy Köttben (fisk- och fågelben kan läggas i matavfallet)
yy Kuvert, känsliga brev och dokument
yy Hygienartiklar som blöjor, dambindor och tops
yy Dammsugarpåsar och damm från sopning
yy Cigarettfimpar, aska och snus
yy Kattsand (även pappers- och träbaserat)
yy Krukväxter och snittblommor

 VAD HÄNDER MED HUSHÅLLSSOPORNA?
De samlas in och transporteras till en så kallad omlastningsstation. 
Där packas soporna i stora containrar för vidare transport till 
förbränningsanläggningar i Högdalen (Stockholm) eller i Uppsala, 
som producerar fjärrvärme och elektricitet.

 VAD HÄNDER MED MATAVFALLET?
Det samlas in och transporteras till en så kallad omlastningsstation. 
Där packas det i stora containrar för vidare transport till en 
rötningsanläggning i Uppsala, som producerar biogas och biogödsel.
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Har du 
fler frågor?
Ring, maila eller besök
vår webbsida.

08-706 90 00
info@savab.se
www.savab.se


