FEBRuari 2011

Kontakt
Trafikkontorets avdelning för avfall ansvarar för att stockholmarnas hushållsavfall tas om
hand på ett miljömässigt och ekonomiskt sätt.

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

Visste du att…
… 1 000 kg matavfall kan omvandlas till biogas som motsvarar 110 liter bensin?
….man kan köra 10 mil på biogasen som kan utvinnas av 1 000 bananskal?

Dina sopor – inte vilket skräp som helst

TRAFIKKONTORET

www.stockholm.se/avfall

Blomquist Annonsbyrå. Foto: Lucky Look, Trafikkontoret. Tryck: LTAB, certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Foldern sorteras som papper och lämnas i tidningsinsamlingen.

Kontaktinformation
• Tel 08-508 465 40
• Fax 08-508 265 70
• Texttelefon 90 160
• E-post kundservice-avfall.tk@stockholm.se
• Webbplats www.stockholm.se/avfall

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

TRAFIKKONTORET

www.stockholm.se/avfall

Matavfallet blir till ny näring och energi

Tänk på det här

Var och en av oss ger upphov till en ansenlig mängd avfall varje dag, hela livet. Hur vi
hanterar vårt avfall idag och i framtiden är därför en viktig fråga. Avfall är inte skräp som
vi bara kan kasta. Det är en resurs som vi måste utnyttja så långt det är möjligt genom återanvändning, materialåtervinning och energiutvinning.
Nästan hälften av vårt hushållsavfall består av matavfall. Om detta matavfall sorteras ut
och hanteras separat kan det behandlas biologiskt och omvandlas till energi i form av biogas
och till näring i form av biogödsel. Biogasen används som bränsle för sopbilar, bussar och
personbilar. Biogödsel används som växtnäring till jord- och skogsbruk.

• Matavfallspåsarna är tillverkade av speciellt papper som är anpassat för matavfallsinsamling och rötning. Vi rekommenderar att du använder den korg/påshållare som ingår.
Byt påse ungefär var tredje dag. Fyll inte påsen mer än ca 2/3 så att den kan rullas ihop.

Så funkar det
I din fastighet finns nu möjligheten att lämna ut matavfallet separat. För matavfallet
används en särskild papperspåse och påshållare.
Matavfallspåsarna är kostnadsfria och finns vanligtvis att hämta i soprummet i anslutning
till insamlingsplatsen för matavfallet. Se separat information eller kontakta din fastighets
ägare eller bostadsrättsförening vid behov av fler matavfallspåsar för matavfallsinsamlingen.
I påsen för matavfall lägger du:
• Kött, fisk, skaldjur
• Pasta, ris
• Bröd, äggskal
• Grönsaker, frukt
• Teblad, kaffesump, filter
• Hushållspapper

Lägg ej följande i matavfallspåsen:
• Snus, cigaretter, aska
• Kattsand, husdjursströ
• Damm, dammsugarpåsar
• Blöjor, bindor
• Vinkorkar, kapsyler
• Glasspinnar, ätpinnar
• Stearinljus
• Jord, blommor, krukväxter,
ört-/salladskruka

Det är mycket viktigt att du endast använder de avsedda påsarna till matavfallet och inte
vanliga plastpåsar eller majsstärkelsepåsar. 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 eller nedkastet märkt ”Matavfall”.
Det övriga hushållsavfallet läggs däremot i en vanlig soppåse av plast i kärlet/nedkastet
för hushållsavfall/brännbart.

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

• 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.
• Använd gärna en vaskskrapa för att få upp matavfallet från vasken, på så sätt blir matavfallet mindre blött och tungt och påsen håller bättre.

Det här händer med matavfallet
Matavfallet hämtas av separata insamlingsfordon, helt skilt från vanligt hushållsavfall, för
vidare transport till en biogasanläggning där det omvandlas till biogas och växtnäring i
form av biogödsel. En förutsättning är att kvalitén på det insamlade matavfallet är hög, dvs
att det inte blandats med förpackningar eller annat hushållsavfall. 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.

Boende i Hammarby Sjöstad
Du som bor i Hammarby Sjöstad kan även hämta nya matavfallspåsar och ny korg/
påshållare i GlashusEtt, Lugnets Allé 39. För fler hämtställen och mer information se
stockholm.se/matavfall och www.hammarbysjostad.se.

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

