
Påsarna är av papper och det är endast sådana 
som kan användas. Som tidigare nämnts be-
handlas matavfallet genom rötning. I anlägg-
ningen fungerar för närvarande inget annat än 
papperspåsar. 

Påshållaren, eller korgen, ser ut som den gör för 
att påsarna ska få luft och inte bli blöta rakt ige-
nom. Är man orolig för läckage kan man lägga 
lite hushållspapper eller en sida ur en dagstid-
ning i botten av påsen. Det är också viktigt att 
den står luftigt och inte täcks över och att mat-
resterna får rinna av innan de läggs i påsen.

Sedan 2009 samlas sundbybergarnas 
matrester in och återvinns separat. En-
ligt ett nationellt miljömål skulle 35 procent av 
matavfall från hushåll, restauranger och butiker 
återvinnas genom biologisk behandling år 2010. 
Vid årsskiftet hade landet nått upp till siffran 20 
procent. Det är en bit kvar med andra ord och 
för att nå målet förutsätts att matavfallet samlas 
in separerat från det övriga hushållsavfallet.

Matavfallsinsamling startade i Sundbyberg 
våren 2009 och målet är att år 2012 ska hela 
kommunen omfattas. Sedan sommaren 2010 
behandlas matavfallet genom rötning med pro-
duktion av biogas och biogödsel. Innan dess 
komposterades det. Kompostering är också en 
bra behandlingsmetod, men målsättningen 
är att utnyttja både energi och näringsämnen 
i matresterna på bästa sätt då är rötning att 
föredra. Allra bäst för miljön är det förstås att 
slänga så lite mat som möjligt, eftersom det 
krävs stora resurser att producera nya livsmedel.

Så här går det till
Fastighetsägaren eller styrelsen kommer över-
ens med kommunen om en lämplig placering 
av matavfallskärl. Lämplig placering får av-
göras från fall till fall, men en tumregel är att 
matavfallskärl inte ska stå alltför lättillgängligt, 
för att undvika att kärlet förvandlas till pap-
perskorg. 

Kommunen ställer sedan ut kärl på hämtstället. 
Ett kärl à 140 liter räcker till cirka 15 hushåll (vid 
tömning en gång i veckan). Samtidigt levereras 
startpaket som varje hushåll ska ha. Ett startpa-
ket innehåller 160 papperspåsar, en påshållare 
och en informationsbroschyr. Fastighetsägaren/
styrelsen distribuerar paketen till hushållen.

Hållaren kan fästas 
på skåpdörren.

Matavfallskärlet 
(nedan) rymmer 
140 liter och finns 
både i en tät och en 
ventilerad variant.

Påsar, påshållare, 
kärl, hämtning och 
behandling - allt 
detta ingår i er nu-
varande sophämt-
ningsavgift.

Mer information: www.sundbyberg.se/avfall.
Telefon 08-706 81 40 eller e-post: avfall@sundbyberg.se

Slut på påsar?
Hör med kommu-
nens avfallskund-
tjänst hur/var du 
får nya.
Det idealiska är 
om det finns ett 
utrymme i huset 
för ett litet lager 
papperspåsar. 

Matavfallsinsamling



Exempel på matavfall:
l Råa eller tillagade rester av t.ex. grönsaker, 

frukt, fisk, fågel, kött, ägg och mjöl
l Ben från fisk och fågel
l Skal från frukt och grönt
l Bröd, kex, kakor och bullar
l Choklad och annat godis

Även det här kan sorteras som matavfall:
l Hushållspapper
l Kaffesump, kaffefilter och tepåsar

Om man sorterar ut matavfall, förpackningar, 
tidningar, farligt avfall och elektronik, vad 
finns då kvar att lägga i plastpåsen bland de 
brännbara hushållssoporna? Faktum är att 
det finns fortfarande en hel del saker som ska 
sorteras som brännbart hushållsavfall. 

Exempel på brännbara hushållssopor:
l Köttben (tjocka ben bryts inte ner i biologisk 

behandling)
l Diskborstar, trasor, dammsugarpåsar samt 

damm och skräp från sopning
l Blöjor, dambindor, inkontinensskydd och 

andra hygienartiklar (som inte är elektriska 
eller innehåller kemikalier)

l Kuvert, trasiga böcker, hemliga dokument
l Aska, cigarrettfimpar, snus
l Kattsand (egentligen inte brännbart men 

det accepteras att hushåll lägger sådant i det 
brännbara) och strö till smådjur

l Trasiga kläder

Komposterbart eller 
brännbart?
För att underlätta källsortering av matavfallet kan det vara på 
plats att förklara vad som menas med det, och vad som är brännbart 
hushållsavfall.

Mer information: www.sundbyberg.se/avfall.
Telefon 08-706 81 40 eller e-post: avfall@sundbyberg.se


