
När du sorterar ut ditt  
matavfall bidrar du med: 
– biogas till bilar och bussar
– biogödsel till odling

OBS! Komposterbara engångs- 
artiklar och all form av bioplast  
är inte matavfall 

ditt 

matavfal
l 

blir bio
gas

Detta kan sorteras som matavfall:

matrester, råa och tillagade 

frukt- och grönsaksrester

äggskal och bröd

kaffesump och kaffefilter

teblad och tepåsar

hushållspapper och servetter

snittblommor

– Inga våtservetter eller blöjor!
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Kretslopp och vattens kundservice 

kundservice@kretsloppochvatten.goteborg.se, tel: 031-368 27 00.

Helgfri mån, tis, tors, fre 7.00–16.00 ons 9.00–16.00. 

goteborg.se

SORTERA SÅ HÄR:

 Låt matavfallet rinna  
 av i vasken. Använd  
gärna en matskrapa.

 Veckla ut påsen och använd  
 påshållaren. När påsen står 
luftigt håller den sig torrare.  
Kontakta kundservice om du  
saknar hållare.

1 2  Byt påse ofta, även om  
 den inte är full. Stäng till 
påsen genom att vika ihop den 
och lämna den i behållaren för 
matavfall.
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Det här går bra att lägga 
i den bruna påsen
• matrester, råa och tillagade
• frukt- och grönsaksrester
• ägg och bröd
• kaffesump och kaffefilter
• teblad och tepåsar
• hushållspapper och servetter
• snittblommor

Så här sorterar du

Genom att sortera ut ditt matavfall gör du en insats för 
miljön. Lägg matresterna i den bruna papperspåsen 
och lämna påsen i insamlingen för matavfall. Matavfallet 
används till att framställa biogas och biogödsel.

Veckla ut påsen och lägg 
gärna lite papper i botten. 

Använd påshållaren du får. När 
påsen står luftigt håller den sig 
torrare.

Låt matavfallet rinna av  
i vasken. Använd gärna 

en matskrapa.

Byt påse ofta, även om 
den inte är full. Stäng till 

påsen genom att vika ihop den 
och lämna den i behållaren för 
matavfall.
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Kretslopp och vattens kundservice
kundservice@kretsloppochvatten.goteborg.se, tel: 031-368 27 00.  
Helgfri mån, tis, tors, fre 7.00 –16.00 ons 9.00 –16.00. www.goteborg.se.

BLIR BIOGAS
Matavfallet
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