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Låt oss ta hand om ditt

MATAVFALL
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Vi tar hand om ditt matavfall
Du vet väl om att KSRR samlar in matavfall? 

Ett viktigt steg för miljön

Visste du om att det i Sverige finns ett nationellt miljömål beslutat av Sveriges Riksdag 

som säger att hälften av allt matavfall ska behandlas biologiskt 2018? 

På detta sätt kan matavfallet återföras till kretsloppet. Idag samlar över 70 procent 

av landets kommuner in matavfall och det tillkommer ständigt nya. Tack vare 

matavfallsinsamlingen bidrar vi till att de nationella miljömålen uppnås och minskar 

samtidigt vår miljöbelastning avsevärt.

Det är lätt att göra rätt

Det hela är väldigt enkelt - du sorterar ut matavfallet och lägger detta i den gröna påsen 

som sedan slängs i ditt befintliga sopkärl. På vår sorteringsanläggning skiljs de gröna 

påsarna ut med hjälp av kamerateknik. Efter att påsen har avskilts mals matavfallet ner, 

för att sedan bli till biogas som bland anant driver sopbilar och bussar samt biogödsel 

som används inom lantbruk. Restavfallet blir till ett avfallsbränsle som ersätter fossilt kol 

inom cementindustrin. På sidan 4 i denna broschyr illustrerar vi hur det går till. 

Minska matsvinnet

Att matavfallet tas omhand och blir till biogas och biogödsel är bra, men det allra bästa - 

för både miljön och din plånbok - är förstås att det aldrig uppkommer. Det finns mycket 

du kan göra för att minska matsvinnet. Vi har samlat våra bästa tips på sidan 7.

Oförändrade taxor

KSRR har infört matavfallsinsamling utan att höja soptaxan, vilket är unikt och något som 

vi är stolta över.
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De flesta av våra sopbilar drivs med biogas.

VISSTE DU ATT...
• Allt avfall som du slänger i kärlet ska vara förpackat i påse.  

• Det är viktigt att alltid försluta alla påsar med en dubbelknut innan de slängs i sopkärlet. 

• Löst avfall stör efter-behandlingsprocessen och avfallet kommer inte till nytta, vare sig som biogas, biogödsel eller avfallsbränsle.
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1. Du slänger ditt matavfall i den gröna påsen.

2. När den gröna påsen är full knyter du ihop den 
med en dubbelknut och slänger den i ditt sopkärl.

3. Sopbilen kommer och tömmer kärlet enligt 
fastställd körtur.

4. På den optiska sorteringsanläggningen 
i Moskogen sorteras påsarna med hjälp av 
kamerateknik.

5. När matavfallet förbehandlats och malts 
ner till ett substrat, så kallad slurry, skickas det 
till en biogasanläggning. Här rötas det och 
blir till biogas, som bland annat driver våra 
sopbilar och bussar, samt biogödsel, som 
används inom lantbruk. 

6. Av restavfallet tillverkas avfallsbränsle som 
används i cementframställningen på södra 
Öland. Härmed minskar behovet av fossila 
bränslen inom cementindustrin.

Mat- och restavfallets väg
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VISSTE DU ATT...

• Varje år slängs minst 1 000 000 ton 

matavfall i Sverige.  

• Omkring 30 procent av maten vi 

köper, det vill säga nästan var tredje 

matkasse vi bär hem, äts aldrig upp.  

• Varje hushåll slänger i genom snitt 

mat för 5 300 kronor per år.

• Hälften av den mat som slängs 

är fullt ätbar - ett dyrt och onödigt 

resursslöseri. 



TIPS! Så här minskar du matsvinnet

Stirra dig inte blind på  bäst-före-datumDe är oftast satta med god 
marginal. 

Använd istället ditt lukt- och 
smaksinne för att avgöra om 
maten är okej eller inte.  OBS! Gäller ej för mer känsliga 

livsmedel, som till exempel 
vakuumförpackad fisk och varor 

märkta med sista förbrukningsdag. 

Frys in frukt som du inte hinner äta upp
Istället för att slänga bananer som blivit mörka och fläckiga, delar du dem i bitar och fryser in dem i en plastpåse. 

Plocka sedan fram och använd i exempelvis smoothies - jättegott!

LÄSTIPS! För fler tips och råd, besök gärna www.mindrematsvinn.nu

Inför en dag i veckan då 

middagen tillagas av rester

Har du kokt potatis över 

efter gårdagens middag? 

Skiva upp dem och fräs 

tillsammans med lite lök 

och en bit korv. 

Voilà - hemgjord pytt-i-

panna på ett kick!

Planera dina inköp och gör 

en inventering av vad som 

finns hemma

På detta sätt får du bättre koll 

på vad som håller på att bli 

gammalt och snart behöver 

användas. 

Risken är heller inte lika stor 

att du köper hem dubbletter.
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Vanliga frågor och svar
Vad slänger jag i den gröna påsen?

I den gröna påsen slänger du ditt matavfall. Resterna som blir över på 

tallriken när du ätit färdigt; äggskal, mat som har blivit dålig, skal av frukt och 

grönt. På sista sidan i denna broschyr ser du vad som ska och inte ska slängas 

i den gröna påsen. 

Mina gröna påsar är slut, hur får jag nya?

Boende i villa: Knyt en grön påse runt handtaget på ditt sopkärl, så lämnar 

chauffören en ny rulle påsar vid nästa sophämtning. Tänk på att ta loss påsen 

så fort du har fått den nya rullen. 

Boende i lägenhet: Prata med din hyresvärd för att få veta vad som 

gäller där du bor. Du kan också alltid hämta gröna påsar på din närmaste 

återvinningscentral (ÅVC).

Kostar den gröna påsen något?

Nej, den gröna påsen ingår i taxan som fastighetsägaren betalar för 

avfallshämtningen.

Jag har inget matavfall, då behöver jag väl inte sortera?

Ju mindre avfall, desto bättre! En av våra viktigaste målsättningar är att 

minska avfallsmängden. Lite matavfall får dock de flesta, exempelvis ben 

från kött och fisk, skal från frukt och grönt samt kaffefilter med tillhörande 

kaffesump. Även mindre mängder matavfall gör nytta. 

Varför ser den gröna påsen så annorlunda ut?

Den gröna påsen är mindre än den vanliga plastpåsen från mataffären. Det är 

för att påsen inte ska blir för tung. Att påsarna är gröna är för att kameran på 

sorteringsanläggningen ska kunna urskilja och sortera dem. 

Är det något annat som kan vara bra för mig att tänka på?

Det är viktigt att allt avfall som läggs i sopkärlet är väl förpackat i en påse 

med dubbelknut. Detta gäller både mat- och restavfall. Löst avfall stör 

efterbehandlingsprocessen, vilket bland annat leder till att matavfallet inte 

kommer till nytta som varken biogas och biogödsel.

Mer information om vår matavfallsinsamling hittar du på vår hemsida www.ksrr.se.



Matrester Frukt och grönsaker

Matfett*Skal och benKaffe och te

Papper

MedicinerTobak

Djurlatrin

Växter och blommor

TÄNK PÅ! Dina förpackningar och tidningar lämnar du på din närmaste återvinningsstation. 
Ditt farliga avfall lämnar du till din närmaste bemannade återvinningscentral.

Lägg detta i den gröna påsen
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Rester och skal samt frukt 
och grönt som blivit dåligt.

Det som blir över på tallriken.

Kaffesump, filter och tepåsar. Kött- och fiskben, skal från 
skaldjur och ägg.

Smör, margarin, olja 
och annat matfett.

Papper, servetter, blöjor, 
bindor och tamponger. 

Hundbajs och kattsand. 

Krukväxter, snittblommor, 
jord och grus. 

Cigarettfimpar och snus. Överblivna läkemedel
lämnas på apoteket.

Lägg INTE i den gröna påsen

*Mat- och frityrolja i större mängd hälls på flaska och lämnas till återvinningscentralen.


