
Info om sortering matavfall
Från och med första mars 2014 gäller en ny avfallstaxa i Österåker och 
nu kan även bostadsrättsföreningar välja att sortera ut matavfallet. Det
ta kostar oss inget extra är det sagt… Men sorterar vi inte ut matavfallet 
höjs avfallstaxan – vilket gör att valet känns enkelt. 

Det finns ett nationellt mål om att 50 % av matavfallet ska samlas in 
för biologisk behandling. För att uppnå detta mål behöver alla vara med 
och bidra med sitt avfall. 
 
Vad innebär det att sortera ut matavfallet?
Vid utsortering av matavfallet läggs alla matrester i en brun matavfalls
påse. Matavfallspåsarna läggs sedan i den tidigare låsta extra luckan 
(närmast Bergavägen) i vårt sopskjul. En ny låscylinder är på gång och 
en ny skylt sitter redan under luckan.
 
Vad händer sedan?
Matavfallet hämtas med separat fordon och blandas inte med övrigt 
hushållsavfall. Transporten går via Hagby återvinningscentral i Täby till 
Uppsala där det rötas och blir till biogödsel som ersätter konstgödsel 
samt biogas som ersätter bensin och diesel. Biogas är ett av de renaste 
bränslena och bidrar inte till växthuseffekten. 
 
För att komma igång 
• Roslagsvatten tillhandahåller bruna 140liters matavfallskärl  

för insamlingen och placeras i vårt sopskjul vid den tredje och tidi
gare förseglade sopluckan.

• Roslagsvatten skall tillhandahålla en årsförbrukning av pappers
påsar till samtliga hushåll att samla matavfallet i samt en specialhål
lare för påsen. Påshållaren är funktionellt formgiven för att påsen 
ska luftas och inte gå sönder och monteras lämpligen på skåpluckan 
under diskhon och har följande mått B × D × H: 255 × 200 × 200 
mm. Skruvar medföljer.  
 
OBS! Endast avsedda papperspåsar får användas.  
EJ påsar av majsstärkelse eller plast.
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Vecka 38 startar vi…
Enligt vår beställning i alla 
fall; sedan får vi se hur det 
slutligen blir med startdatum.

Endast matrester i brun påse
Detta är mycket viktigt. Fel inne
håll göra att rötningsprocessen 
störs = mindre biogas/gödsel. 

Bruna sopkärl
I dessa får endast  
matavfall läggas.
Gröna sopkärl
I dessa får bara vanligt  
hushållsavfall läggas.

Rätt påse
Använd bara den bruna 
påsen av papper.
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Sorteringsanvisningar
• Det är viktigt att sortera rätt. I det bruna kärlet  

(= soplucka för mat avfall) ska du bara slänga matavfall. 
Med matavfall menas matrester, hushållspapper, kassera
de livsmedel utan förpackning och annat lättnedbrytbart 
organiskt avfall. 

• OBS!  Även om trädgårdsavfall är biologiskt avfall lämpar 
det sig inte för rötgas anläggningen.

• Inget matavfall får slängas i det gröna kärlet  
(= sopluckor för hushållsavfall).

• Nedan hittar du sorteringsanvisningar på vad du kan och 
inte kan slänga som matavfall, samt en film om matavfall
sinsamling.

 
Exempel på vad som SKA läggas i bruna matavfallspåsen
• Alla slags matrester, både råa och tillagade
• Kött, korv, fisk, fläsk, kyckling och skaldjur
• Frukt och grönsaksrester, skal
• Kaffesump, kaffefilter, teblad, tepåsar
• Pasta, nudlar och ris
• Bröd: hårt, mjukt och kaffebröd
• Äggskal
• Hushållspapper
• Snittblommor och mindre krukväxter utan jord

Exempel på vad som INTE ska läggas i bruna matavfallspåsen
• Plastpåsar, plastfilm eller aluminiumfolie
• Cigarettfimpar, snus eller aska
• Blöjor, bindor eller våtservetter
• Damm, dammsugarpåsar
• Vinkorkar, kapsyler och matförpackningar/omslag
• Glasspinnar, ätpinnar
• Pizzakartonger
• Kattsand eller spån från husdjur
• Stearinljus
• Textilier eller liknande material

Om det bruna kärlet innehåller annat än matavfall kommer 
det att hämtas som osorterat avfall. 

Om det vid upprepade tillfällen innehåller annat än matav
fall trots påpekande, eller om matavfall vid upprepade tillfäl
len slängs i det gröna kärlet ändras matavfallsabonnemanget 
till abonnemang för osorterat avfall vilket då ger en högre 
avfallstaxa för föreningen.

Hälsar Styrelsen
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Undvik flugor i matavfallspåsen
Ett bra sätt att undvika flugor och larver 
är att stänga till matavfalls påsen så att 
flugorna inte kommer åt matavfallet.

Det kan också innebära att fukten i 
matavfallspåsen inte avdunstar lika lätt 
och att du då kanske måste byta påse 
lite oftare.

Håll påshållaren ren. Ta för vana att 
diska påshållaren när du byter påse. 

• Se till att matavfallet är så torrt som 
möjligt = mindre lukt + flugor.

• Lite hushållspapper i botten på påsen 
och att använda slaskrensare för att ta 
upp matrester ur vasken håller påsen 
torrare. Matrester kan även få ”rinna av” 
i slasken innan de slängs. Räcker inte 
detta – använd dubbla påsar.

• Fyll endast upp till strecket på påsen 
så kan du även rulla ihop den väl. 

• Minska lukten från fisk och skaldjur 
genom att skölja i kallt vatten och 
linda in dem i hushållspapper.

• Blir matavfallspåsen ändå fuktig –  
använd påshållaren att bära ut mat
avfallet så minskar risken för spill.

• Rulla ALLTID ihop påsen noga så att 
den är stängd när du slänger den. Löst 
matavfall i det bruna matavfallskärlet 
kommer lukta illa och dra till sig flugor.

• En påse räcker normalt för 2–3 dagar.


