
En stor del av våra sopor är resurser som kan återvinnas och med din hjälp sluter vi 
nu kretsloppen än mer. Genom att du sorterar ut ditt matavfall bidrar du med biogas 
och biogödsel till regionen. Biogasen ersätter bensin och diesel och minskar på så vis 
växthuseffekten. Biogödsel ersätter konstgödsel och används som växtnäring i jord 
och skogsbruket.  

 

 Praktiska tips när du ska sortera ut matavfall 

 

 Använd plastkorgen till matavfallspåsen – den ventilerar under påsen och gör att påsen kan fyllas med 

matavfall utan att gå sönder. 

 Vik ut påsen ordentligt så att den står bra i plastkorgen. Brukar påsen bli för blöt, lägg lite hushållspapper 

i botten på påsen innan du börjar fylla med matavfall. Det suger upp fukt. 

 Använd en slaskskrapa när du tar upp matrester och rens från vasken. Då rinner en del av vätskan bort 

och påsen blir mindre fuktig. 

 Fyll matavfallspåsen till linjen, ca två tredjedelar från kanten. Då kan den enkelt vikas och förslutas. 

 Om du vill minska lukten från fisk- och skaldjursrester kan du linda in dem i hushållspapper innan du 

slänger dem i påsen. 

 Märker du att matavfallspåsen är fuktig kan du använda plastkorgen för att bära ut matavfallspåsen, så 

minskar risken för eventuellt spill. 

 Rulla alltid ihop påsen så att den är stängd så att matavfall inte ligger löst i kärlet. 

 Använd bara de bruna matavfallspåsarna som du får av oss. 

 En påse räcker normalt för 2-3 dagar. 

Tips för sommaren 

När temperaturerna stiger påskyndas nedbrytningsprocessen av matavfallet, som då tenderar att lukta mer och 

dra till sig flugor. Men det finns vissa knep för att motverka problemen. Det viktigaste är att se till att avfallet är så 

torrt som möjligt då fuktigt avfall luktar mer. Nedan kan du läsa några tips. 

Hantering av matavfallet 

 Låt blött avfall rinna av ordentligt innan det läggs i matavfallspåsen. 

 Hushållspapper går att slänga i matavfallspåsen och suger upp fukt. Undvik lukt från räkskal och fiskrens 
genom att skölja det i kallt vatten och linda in det i hushållspapper. 

 Spraya eller droppa lite ättika i påsen så håller du flugor och lukt borta. 

Hantering av påsen 

 Ställ påsen i den bruna plastkorgen du fått av Roslagsvatten. Den är utformad speciellt för att leda bort 
fukt. 

 Byt påse ofta för att undvika lukt inomhus. Stäng papperspåsen ordentligt innan den läggs i kärlet. En 
öppen eller trasig matavfallspåse drar till sig flugor och larver. 



 Använd endast den bruna påsen. Plastpåsar förstör insamlingen, och ventilerar inte bort den illaluktande 
fukten. 

Tips för vintern 

Vid minusgrader finns det en risk för att matavfallet fryser fast i matavfallskärlet, som då inte kan tömmas av vår 

entreprenör. Men det finns vissa knep för att motverka problemen. Det viktigaste är att se till att avfallet är så torrt 

som möjligt då blött avfall lättare fryser fast. Nedan kan du läsa några tips. 

Hantering av matavfallet 

 Låt blött avfall rinna av ordentligt innan det läggs i matavfallspåsen. 

 Hushållspapper går att slänga i matavfallspåsen och suger upp fukt. 

Hantering av påsen 

 Ställ påsen i den bruna plast korgen du fått. Den är utformad speciellt för att leda bort fukt. 

 Stäng papperspåsen ordentligt innan den läggs i kärlet. Matavfall som ligger löst i kärlet riskerar att frysa 
fast. 

 Låt påsen ligga ute och frysa till en stund innan den läggs i kärlet. 

 Använd endast den bruna påsen. Plastpåsar förstör insamlingen, och kan orsaka kostsamma skador. 

 

Sorteringsanvisningar 

Det är viktigt att sortera rätt. I det bruna kärlet ska du bara slänga matavfall. Med matavfall menas matrester, 

hushållspapper, kasserade livsmedel utan förpackning och annat lättnedbrytbart organiskt avfall. Även om 

trädgårdsavfall är biologiskt avfall lämpar det sig inte för rötgasanläggningen.  

 

Nedan hittar du sorteringsanvisningar på vad du kan och inte kan slänga som matavfall. 

 

Exempel på vad som SKA läggas i 
matavfallspåsen 

Exempel på vad som INTE ska läggas i 
matavfallspåsen 

Alla slags matrester, både råa och tillagade Plastpåsar, plastfilm eller aluminiumfolie 

Kött, korv, fisk, fläsk, kyckling och skaldjur Cigarettfimpar, snus eller aska 

Frukt- och grönsaksrester, skal Blöjor, bindor eller våtservetter 

Kaffesump, kaffefilter, teblad, tepåsar Damm, dammsugarpåsar 

Pasta, nudlar och ris Vinkorkar, kapsyler och matförpackningar-/omslag 

Bröd: hårt, mjukt och kaffebröd Glasspinnar, ätpinnar 

Äggskal Pizzakartonger 

Hushållspapper Kattsand eller spån från husdjur 

Snittblommor och mindre krukväxter utan jord Stearinljus 

 Textilier eller liknande material 

 

 

 

Matavfallspåsar 



Tar dina papperspåsar slut kan du hämta fler hos följande butiker: 

Coop Extra, utanför kassorna 

ICA Kvantum, vid returstationen 

Willys, vid returstationen 

Hemköp Favoriten, på järnavdelningen 

Du kan även hämta påsar på Roslagsvattens reception, plan 3 på Sågvägen 2, eller på Brännbackens 

återvinningscentral. 

 

STORT TACK FÖR DIN INSATS! 


