
  Påse och påshållare
I köket används en särskild papperspåse för matavfallet samt en pås-
hållare. Matavfallspåsarna är särskilt anpassade för matavfallsinsam-
ling och rötning så det är viktigt att endast dessa påsar används. 

Tips:
•	 Använd en ventilerande påshållare 

– den luftar påsen och hindrar den från  
att gå sönder. Fuktfläckar utanpå påsen  
visar att den andas. 

•	 Låt blött matavfall rinna av i slasken innan det läggs i påsen. 

•	 Lägg gärna begagnat hushållspapper i påsen för att suga upp fukt. 

•	 Fyll inte påsen mer än till strecket på insidan, samma påse kan 
användas i 2-3 dagar. 

•	 Lägg inte matavfallspåsen i en plastpåse när du lägger den i det 
bruna kärlet. Plasten förstör möjligheten att göra biogas av avfallet.

Insamling av

MATAVFALL
i flerbostadshus

Kontakt
Har du frågor om hur matavfallsinsamlingen fungerar där du bor, 
kontakta ansvarig i föreningen/fastigheten.

Fråga sorteringsguiden Sören om du är osäker på hur du ska 
sortera: www.soren.nu

Behöver du tips och råd om sorteringen eller har du andra frågor, 
kontakta Avfall på Sollentuna Energi. 

Tel. 08-623 88 00
E-post: info@sollentunaenergi.se
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  Ditt matavfall blir till biogas och biogödsel
Avfall är en värdefull resurs som vi måste ta vara på. Ca 40 % av avfallet 
som uppkommer i hushållet är matavfall. Om matavfallet sorteras ut kan 
det behandlas biologiskt genom rötning och omvandlas till biogas och 
biogödsel. Biogas används som bränsle i sopbilar, bussar och bilar istäl-
let för bensin och diesel, vilket bidrar till att minska klimatpåverkan. Bio-
gödsel används som växtnäring i jordbruken istället för konstgödning. 

 

 

  Varje påse är viktig!
I fastigheten där du bor finns möjlighet att lämna matavfall i ett brunt kärl. 
När du sorterar ut ditt matavfall är du med och bidrar till en bättre miljö! 

Visste du att…
•	 Biogas från matavfall ger 85 % lägre växthusutsläpp än bensin
•	 På en påse med rötat matavfall kan du köra 2,5 km med bil
•	 På 1000 rötade bananskal kan du köra en bil ca 10 mil

Med 0,5 kg/invånare uppnår vi målet!
Kommunen har satt upp ett mål som innebär att 35 % av matavfallet 
ska sorteras ut och behandlas biologiskt. Om var och en av oss sorte-
rar ut 0,5 kg matavfall per vecka uppnår vi målet. 0,5 kg motsvarar t.ex. 
skal från 6 bananer.

  Så här sorterar du
Möjligheten att göra biogas och biogödsel av matavfallet är beroende 
av hur du sorterar där hemma. 

 

Matrester, råa och tillagade
Frukt- och grönsaksrester

Pasta, ris, bröd
Kött, fisk och skaldjur

Fisk-, fågel- och köttben 
(max storlek som kotlettben)

Kaffesump, kaffefilter, tepåsar (av papper) 

Krukväxter
Jord, sand

Plastpåsar, plastfilm
Tobak, snus och fimpar
Kattsand, husdjursströ

Grova köttben


