
Varje år slängs tusentals ton mat i de vanliga soporna och för-
bränns. Mycket av det är också ätbar mat och det är ett väldigt 
slöseri med resurser som belastar miljön. 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 som möjligt gör en insats för miljön 
genom att minska matsvinnet och sortera sitt matavfall.

Vad kan ni sortera som matavfall?
• matrester, råa och tillagade
• frukt- och grönsaksrester
• ägg och bröd
• kaffesump och kaffefilter
• teblad och tepåsar
• hushållspapper och servetter
• snittblommor

Matavfallstjänsten – så här går det till
I köken sorteras matavfallet i särskilda pappers- 
påsar på 7 l som ni får av oss. Fukt från matavfallet 
avdunstar genom påsarna och de behöver därför 
stå luftigt för att fungera optimalt och inte bli blöta. 
I matavfallstjänsten ingår därför påshållare som ni 
får beställa och dela ut till de boende. Kärlen som 
ingår i tjänsten är på 140 l. Ett 140 l-kärl täcker 
behovet för ca 10 sorterande hushåll per vecka. 
Matavfallskärlen töms en gång i veckan men man 
kan även ha tätare tömningar om det behövs. 
Håll kärlen rena och fräscha så blir det trevligare 
både för de som ska slänga matavfall i kärlen  

och för hämtpersonalen som hanterar kärlen. 
Tvätta kärlen om det blir smutsiga eller anlita ett 
företag som sköter det åt er.

Om matavfall ska samlas in från ett större antal 
hushåll kan man även ha matavfallsinsamling  
i underjordsbehållare eller sopsug. 

Vad ingår i matavfallstjänsten?
• Kärl (140 l)
• Papperspåsar (7 l)
• Påshållare
• Tömning av matavfallskärlet minst en gång  
  i veckan

Informera mera
För att systemet ska fungera måste de boende 
och andra hyresgäster veta hur matavfallet ska 
sorteras. Det är därför viktigt att informera om hur 
och varför det ska göras. Dela ut en påshållare  
till varje hushåll och informera om var nya påsar  
kan hämtas. Skyltar till soprummen och informa-
tionsblad kan beställas av vår kundservice.  
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All fastighetspersonal behöver också vara 
informerade om hur sorteringen fungerar så  
att de kan svara på de boendes frågor.

Gör så här för att komma igång:
• Hitta en bra placering för matavfallskärlet.
• Beställ abonnemang för matavfall, påshållare,  
 informationsmaterial och skyltar hos vår  
 kundservice.
• Gör i ordning en plats där de boende kan  
 hämta nya påsar till exempel i soprummet  
 eller tvättstugan.
• Sätt upp skyltar. 
• Dela ut påshållare och informera de boende.

Tänk på att:
• se till så att påsar alltid finns tillgängliga.
• beställa nya påsar när de håller på att ta slut.  
 Nya påsar beställer ni av vår kundservice.
• hålla kärlen rena och fräscha.
• informera nyinflyttade om matavfallssorteringen  
 och se till att de har en påshållare.

Vad kostar det?
Förutom att det är bra för miljön så är det även 
billigare för er att sortera ut och lämna matavfallet 
i ett separat kärl. Årsavgiften är lägre än om ni 
blandar matavfall och restavfall i samma kärl och 
ni betalar ingen viktavgift för matavfallet. Eftersom 
en tredjedel av en genomsnittlig soppåse består 
av matavfall kan det innebära en betydande 
besparing. Aktuella prisuppgifter finns i avfalls-
taxan på www.goteborg.se. Du kan också 
kontakta kretslopp och vattens kundservice.
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En påse matavfall räcker till att driva en personbil   
ungefär 4 km och ger 90 % mindre koldioxidutsläpp   
jämfört med bensin. 

Lite fakta
om biogas

Påse med 
tillhörande 
påshållare.

MATAVFALLSKÄRL 
140 l

Bredd ..................48 cm
Djup ....................55 cm
Höjd ..................106 cm

Sortera rätt!
Eftersom matavfallet används till biogödsel som 
sedan går tillbaks till åkrarna får det inte innehålla 
några skadliga ämnen. Det är därför viktigt att ni 
sorterar matavfallet rätt. Om hämtpersonalen upp- 
täcker att det finns annat än matavfall i kärlet, 
töms inte kärlet och ni får antingen plocka bort 
det felsorterade materialet eller beställa en extra 
tömning som blandat avfall. Om matavfallet är  
felsorterat får ni ett meddelande från oss och 
upprepas felsorteringen kan det innebära att ni  
får betala en felsorteringsavgift. Anmäl er till vår 
sms- eller e-post-tjänst så får ni veta direkt om  
det är något problem med att hämta ert avfall.

Vi ser till att ni kommer gång!
Tveka inte att kontakta oss på kretslopp och 
vatten om ni vill ha hjälp att komma igång med  
er matavfallsinsamling. Vi kommer gärna ut och 
hjälper er på plats.

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.sewww.goteborg.se




