
Varje år slängs tusentals ton matavfall i de vanliga soporna som går till förbränning. 

Matavfall är en värdefull resurs som istället för att förbrännas kan användas för att 

producera biogas och biogödsel. Förutom att det är bra för vår miljö blir det även 

billigare för er att sortera ut och lämna matavfallet i ett separat kärl, än att lämna  

allt som blandat avfall.

Så här går det till
I matavfallstjänsten ingår 140-literskärl samt 
matavfallspåsar av papper i olika storlekar, 
detta för att passa just er verksamhet. I köket 
sorterar ni ert matavfall i matavfallspåsen, 
denna läggs sedan i kärlet. Matavfallskärlet 
töms en gång i veckan men man kan även ha 
tätare tömningar om detta behövs. Vi tvättar 
ert kärl två gånger per år, men det är ändå 
viktigt att ni håller kärlet rent och fräscht 
resten av året. Ett rent kärl är både trevligare 
för er och för hämtpersonalen som hanterar 
ert kärl.

Vad ingår i matavfallstjänsten?

 » Kärl 140 liter

 » Påsar finns i 7 liter, 22 liter och 45 liter.

 » Tömning av kärlet minst  
en gång per vecka. 

 » Kärltvätt två gånger per år.

Gör så här för att komma igång:

1. Hitta en bra placering för kärlen.

2. Hitta ett bra system för sortering inne  
i verksamheten.

3. Beställ abonnemang för matavfall, påsar, 
sorteringsutrustning och informations-
material hos vår kundservice.

4. Sätt upp skyltar och informera personalen.

Matavfallsinsamling  
– verksamheter

Kretslopp och vatten

Matavfallskärl 140 liter 

Bredd 48 cm

Djup 55 cm

Höjd 106 cm



Vad kan ni sortera som matavfall?

 » matrester, både råa och tillagade

 » frukt- och grönsaksrester

 » kött- och fiskrens samt skaldjursskal

 » ägg och bröd

 » kaffesump och kaffefilter

 » teblad och tepåsar

 » hushållspapper och servetter

Informera mera! 
Det är viktigt att alla i er verksamhet vet hur 
och varför matavfallet ska sorteras. Det är 
bra om personalen även vet om vilka dagar 
matavfallet hämtas och var de ska vända sig 
om det uppstår frågor eller problem. Sätt upp 
sorteringsanvisningar där personalen sorterar 
matavfallet.

Sortera rätt! 
Matavfallet används till biogödsel som hamnar 
på våra åkrar. Därför är det viktigt att det är 
rätt sorterat och inte innehåller t.ex. plastpåsar. 
Om hämtpersonalen upptäcker att ert matav-
fall är felsorterat så töms inte kärlet. Ni får då 
antingen ta bort det felsorterade eller beställa 
en extra tömning av kärlet som blandat avfall. 
Upprepas felsorteringen kan det leda till att ni 
får betala en felsorteringsavgift. Anmäl er till 
vår sms- eller epost-tjänst så får ni veta direkt 
om det är något problem med att hämta ert 
avfall.

Vad kostar det? 
Årsavgiften är lägre om ni sorterar ut ert  
mat avfall än om ni blandar matavfall och rest-
avfall i samma kärl, så kallat blandat avfall.  

Ni betalar heller ingen viktavgift för matavfallet. 
Aktuella prisuppgifter finns i avfallstaxan på 
www.goteborg.se.

Kontakta oss! 
Tveka inte att kontakta oss på Kretslopp och 

vatten om ni vill ha hjälp med att komma 

igång med er matavfallsinsamling. Vi kommer 

gärna ut och hjälper er på plats.

Matavfallspåsar 
Finns i följande storlekar:

Matavfallspåse 7 liter  

(20 x 15 x 36) cm

Matavfallspåse 22 liter 

(32 x 16 x 43) cm

Matavfallssäck 45 liter 

(55 x 18 x 65) cm

Sorteringsutrustning
Hållare för matavfallspåsen finns kostnads- 

fritt att beställa från Kretslopp och vatten.  

Vi erbjuder även viss sorteringsutrustning  

till självkostnadspris. Mer information finns  

på www.goteborg.se

Tänk på att:
 » Bara använda matavfallspåse av papper.

 » Hålla kärlen rena och fräscha.

 » Informera nyanställd personal och vikarier 

om matavfallssorteringen.

 » Skapa goda rutiner gällande avfallsfrågor.

Att minska matsvinnet ger den största miljövinsten och 

sorterar man ut det matavfall som ändå blir så gör vi 

biogas och biogödsel av det. Därför är det viktigt att så 

många verksamheter som möjligt gör en insats för miljön 

genom att minska matsvinnet och sortera sitt matavfall.

Matsvinn

Kretslopp och vattens kundservice
Box 123, 424 23 Angered
031-368 27 00, mån, tis, tors, fre kl 7–16, ons kl 9–16
kundservice@kretsloppochvatten.goteborg.se




