
MATAVFALLSINSAMLING  
I FLERBOSTADSHUS
Information till boende



VISSTE DU ATT
•	 Varje	svensk	ger	upphov	till	närmare	100	kg	matavfall	per	år		
(cirka	35	till	40	procent	av	soppåsen).

•	 En	biogasbil	kan	köra	nästan	4	kilometer	på	en	påse	rötat	matavfall.
•	 Biogas	från	matavfall	ger	85	procent	lägre	växthusgasutsläpp	än	bensin.
•	 På	1	000	rötade	bananskal	kan	du	köra	cirka	10	mil	med	en	biogasbil.

VARFÖR SAMLAR VI IN MATAVFALL?
Vi har ett nationellt mål i Sverige som innebär att 50 procent av mat-
avfallet ska sorteras ut och behandlas biologiskt senast 2018. I Nacka 
kommun vill vi nå samma mål och ger därför hushåll och verksamheter  
möjligheten att sortera ut sitt matavfall.

VAD HÄNDER MED MATAVFALLET?
Sorterat matavfall samlas in och transporteras av vår entreprenör 
Liselotte Lööf Miljö till förbehandlingsanläggningen Sofielund (SRV) 
i Huddinge. Därefter transporteras det till olika rötningsanläggningar 
där det omvandlas till biogas och biogödsel. Biogas kan bl.a. användas
som drivmedel istället för bensin och diesel medan biogödsel kan ersätta 
konstgödsel för spridning på åker- och skogsmark. Snart kommer även 
rötningen att ske i Huddinge då en ny rötningsanläggning kommer att 
stå klar under 2015.



TIPS OCH RÅD
•	Använd	alltid	påshållaren.	Den	ventilerar	påsen	och	släpper	ut	fukt.
•	Låt	blött	avfall	rinna	av	i	slasken	innan	det	läggs	i	påsen.
•	Skölj	skaldjursrester	och	linda	in	dem	i	hushållspapper	för	att	minimera	lukt.
•	Fyll	endast	påsen	till	den	streckade	linjen.
•	Byt	påse	efter	1–3	dagar,	även	om	den	inte	är	full.
•	Lägg	hushållspapper	med	matavfallet,	det	suger	upp	en	del	av	fukten.
•	Rulla	ihop	påsen	noggrant	innan	du	lägger	den	i	kärlet.

Matavfallspåsen är av våtförstärkt papper, särskilt anpassat för mat-
avfallsinsamling och rötning, och rymmer 7 liter. Påshållaren ska användas 
för att lufta påsen vilket gör att fukten från matavfallet avdunstar. Om 
påsen ställs i en tät behållare ventileras den inte och blir då blöt och går 
sönder. Montera pås hållaren på insidan av köksluckan under diskbänken, 
eller där det passar. Vi rekommenderar att påsen byts efter 1–3 dagar. 
Det är fastighetsägaren/styrelsen som beställer nya påsar när lagret 
börjar ta slut. Påsar och påshållare beställs av kommunens kundservice 
för VA och avfall.

VAD RÄKNAS SOM MATAVFALL?
Det är viktigt att sortera rätt, följ sorteringsanvisningen med exempel här 
intill. Sorteringsanvinsing finns även på påsen och på matavfallskärlet.  
Är du osäker är det bättre att lägga avfallet i det gröna kärlet. Om mat-
avfallet är orent, dvs. innehåller annat än matavfall, töms inte kärlet och 
föreningen måste beställa en extra tömning. Den första månaden har vi 
överseende med att det kan bli felsorteringar. 

PÅSHÅLLAREN  
ÄR VIKTIG!

ALLA TYPER AV  
MATRESTER, T EX:
Bröd, kakor, gryn
Frukt, fruktskal
Grönsaker
Kaffesump (inkl. filter), 
tesump utan metall-
klämma
Kycklingben
Kärnor, t ex. avokado, 
persika
Kött, fisk inkl. ben
Ofärgat hushållspapper
Pasta, ris
Popcorn, godis, choklad
Ägg/äggskal

Aska
Blommor (snittblommor  
går bra)
Blöjor, bindor, tamponger
Dammsugarpåsar
Disktrasor
Förpackat matavfall
Hundbajspåsar
Jord
Kattsand, strö/sågspån 
från burdjur
Kuvert, post-it lappar
Plast, plastpåsar
Snus, cigaretter
Stearinljus, värmeljus
Stålull
Reklam
Tops, plåster
Tuggummi

NEJJA



KONTAKTUPPGIFTER:

FÖR FAKTURA- OCH  
ABONNEMANGSFRÅGOR,  
BESTÄLLNING AV EXTRA  
HÄMTNING SAMT NYA  
MATAVFALLSPÅSAR OCH  
PÅSHÅLLARE:
Kundservice	VA	och	avfall
Tfn:	08-718	80	00
E-post:	info@nacka.se

FÖR ANMÄLAN AV  
UTEBLIVEN HÄMTNING:
Liselotte	Lööf	Miljö	AB	
Tfn:	08-728	32	80
E-post:	info@llbolagen.se

Läs mer om matavfallsinsamlingen på 

www.nacka.se/matavfall
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