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För boende i villa  
Låt matresterna 
få nytt liv
Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. 

– på väg mot ett Stockholm i världsklass
www.stockholm.se/avfall



Du som har matavfallsinsamling använder de särskilda matavfallspåsarna att lägga 
matresterna i. Påsen lägger du sedan i det bruna kärlet. Matavfallspåsarna ingår i 
abonnemanget och tillhandahålles av Trafikkontoret via entreprenören som hämtar 
matavfallet.Varje vår levereras automatiskt en beräknad årsförbrukning. Om  
du behöver fler påsar beställer du via vår e-tjänst ”Hantera din sophämtning”,  
www.stockholm.se/sophamtning. Extra beställning kan göras vid ett tillfälle per år.

Det är mycket viktigt att du endast använder de avsedda papperspåsarna till 
matavfallet och inte vanliga plastpåsar eller bioplast/nedbrytningsbara påsar. De är 
inte rötningsbara och förstör möjligheten att framställa biogas och biogödsel av 
matavfallet. Förslut matavfallspåsen genom att rulla ihop den och lägg den därefter 
i det bruna kärlet för matavfall. 
 Det övriga hushållsavfallet läggs i en vanlig soppåse av plast i det gröna kärlet för 
hushållavfall. 

Matavfallet blir till ny näring och energi

Så funkar det

Var och en av oss ger upphov till en ansenlig mängd avfall varje dag, hela livet. Hur 
vi hanterar vårt avfall är därför en viktig fråga. Det är en resurs som vi måste 
utnyttja så långt det är möjligt genom återanvändning, materialåtervinning och 
energiutvinning.
 Nästan 40% av vårt hushållsavfall består av matavfall. Både nationellt och inom 
Stockholms stad finns flera miljömål som bl a syftar till minskad klimatpåverkan 
och ökad biogasproduktion. För att uppnå dem behöver både hushåll och 
verksamheter vara med och bidra med sitt matavfall. Men den största miljövinsten 
görs genom att mat inte slängs i onödan.

HAR DU FRÅGOR? Kontakta KontaktCenter på tfn: 08-508 465 40,  
e-post: kundservice-avfall.tk@stockholm.se

Mer information hittar du också på www.stockholm.se/sorteramat

Detta kan du lägga i påsen   
för matavfall:
•	Kött,	fisk,	skaldjur
•	Pasta, ris
•	Bröd, äggskal
•	Grönsaker, frukt
•	Teblad,	kaffesump,	filter
•	Hushållspapper
•	Fallfrukt

Detta ska du INTE lägga i påsen för     
matavfall:
•	Snus, cigaretter, aska
•	Kattsand, husdjursströ
•	Damm, dammsugarpåsar
•	Blöjor, bindor
•	Vinkorkar, kapsyler
•	Glasspinnar, ätpinnar
•	Stearinljus
•	Trädgårdsavfall
•	 Jord, blommor, krukväxter, ört-/salladskruka



Det här händer med matavfallet

Tänk på det här

• Matavfallspåsarna är tillverkade av speciellt papper som är anpassat för  
matavfallsinsamling och rötning. Vi rekommenderar att du använder den korg/
påshållare som ingår. Vik ner kanten på påsen så får den stabilare öppning. Byt 
påse ungefär var tredje dag, men fyll inte påsen mer än ca 2/3 så att den kan rullas 
ihop. 

• Korgen/påshållaren för matavfallspåsarna är inte tät på sidorna och inte slät i 
botten. Detta för att underlätta genomströmningen av luft. Ventilering är viktig 
för att minska risken för lukt och för att påsen inte ska gå sönder, det är även 
anledningen till att det inte finns något lock. Korgen placeras förslagsvis i skåpet 
under diskbänken. Korgen har även skruvfästen vilket gör det möjligt att fästa 
den på exempelvis insidan av skåpluckan. 

• Låt matavfallet rinna av och använd gärna en vaskskrapa för att få upp 
matavfallet från vasken eller skala potatisen direkt i påsen. På så sätt blir 
matavfallet mindre blött och tungt och påsen håller bättre.

• Matavfallskärlet är brunt och rymmer 140 liter och har ett så kallat ”lock-i-
lock”. Locket kan alltså öppnas från två håll och underlättar därmed placeringen 
så att kärlet k  an stå vänt med det ledstångsliknande handtaget ut mot hämtperso-
nalen. Den avvikande färgen underlättar så att kärlet inte ska förväxlas med det 
vanliga gröna sopkärlet för hushållssopor. Kärlen ska placeras max 3 meter in på 
tomten från fastighetsgränsen med draghandtaget vänt mot sophämtaren. Har du 
skafttomt eller servitut ska kärlet placeras max 3 meter in på skafttomten eller 
servitutet. Det är alltså samma regler oavsett om kärlet är för hushållsavfall eller 
matavfall.

Mer information hittar du också på www.stockholm.se/sorteramat

Matavfallet hämtas av separata insamlingsfordon, helt skilt från vanligt hushålls-
avfall, för vidare transport till en biogasanläggning där det omvandlas till biogas 
och biogödsel. Produkterna biogödsel och biogas ersätter konstgödsel respektive 
bensin och diesel – på så sätt görs en miljövinst. Biogas är även ett av de renaste 
bränslena och bidrar inte till växthuseffekten.
 En förutsättning är att kvalitén på det insamlade matavfallet är hög, dvs att det 
inte blandats med förpackningar eller annat hushållsavfall. Kärlet kontrolleras 
innan tömning, om matavfallet inte håller tillräcklig kvalitet, dvs blandats med 
förpackningar eller annat avfall, kommer kärlet inte tömmas. Alternativen är att 
sortera om eller beställa en extra hämtning som hushållsavfall, i så fall till egen 
bekostnad. Den som har beställt kärl för matavfallsinsamling kommer inte få behålla 
sin rabatt om matavfallskärlet inte används på rätt sätt. Hela vitsen är ju att 
matavfallet ska sorteras ut och tas tillvara.



Kontakt

Visste du att…
… 1 000 kg matavfall kan omvandlas till biogas som motsvarar 110 liter bensin?
….under ett år kommer du tio mil om du kör på biogas från familjens matavfall?

Trafikkontoret ansvarar för att stockholmarnas hushållsavfall tas om hand på ett 
miljömässigt och ekonomiskt sätt.

Kontaktinformation
• Tel 08-508 465 40
• Texttelefon 90 160
• E-post kundservice-avfall.tk@stockholm.se
• Webbplats www.stockholm.se/avfall eller www.stockholm.se/sorteramat

Öppettider (med reservation för ändringar)
Måndag–torsdag 8–16.45, fredag 8–16.15
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TRAFIKKONTORET

Dina sopor – inte vilket skräp som helst

www.stockholm.se/avfall

Nyhet
Lämna din matolja till materialåtervinning på stadens återvinningscentraler eller 
den mobila miljöstationen. Häll över matfettet i en flaska och lämna den till oss.


