
RÅD OCH TIPS NÄR DU 
SORTERAR MATAVFALL



MATAVFALL
Matavfall är det som blir kvar efter din matlagning och dina måltider.  

Utsorterat matavfall läggs i speciella matavfallspåsar och slängs i de 

bruna kärlen i miljöhuset. 

MATAVFALLSPÅSE

Det är de speciella nedbrytningsbara papperspåsarna 

som ska användas för matavfallet. Papper är en för-

nybar råvara och påsen är gjord av tåligt papper som 

släpper igenom vattenånga men inte vattendroppar. 

För att matavfallet ska kunna bli biojord så är det 

endast dessa påsar som får användas i Sigtuna 

kommun. En påse räcker normalt för 2–3 dagar. 

INGEN PLAST

Packa inte matavfallet i 

plastpåsar eftersom plast gör 

att det inte går att återvinna 

matavfallet. Sätt inte heller 

plastpåse varken i eller runt 

den bruna papperspåsen. 

ANVÄND KORGEN

I din lägenhet finns en matavfallskorg som passar till 

att ha den bruna påsen i. 

Om påsen ställs i en vanlig hink förstörs cirkulationen 

och då blir påsen blöt och går sönder. Därför ska du 

använda korgen som är utformad så att det kommer 

in luft till påsen. Det gör att fukten från matavfallet 

avdunstar.

Om det mot förmodan inte finns någon matavfallskorg i 

din lägenhet så kontakta Kundservice, 08-591 796 00, 

så levererar vi en korg till er. 

Tack för maten!
BEHOV AV FLER MATAVFALLSPÅSAR

När du har behov av fler påsar kan du hämta på  

någon av följande platser:  

 I ditt Miljöhus 

 Sigtuna kommunhus/receptionen 

 Återvinningscentralen (ÅVC) Voltgatan 27 

 Drakegården i Sigtuna 

 Sigtuna biblioteket 

 Märsta bibliotek 

 Mimers källa, biblioteket i Valsta 

 Matöppet i Rosersberg 

 Lunda Livs 



TACK FÖR MATEN! Allt bioavfall som samlas in från hushållen rötas i biogasanläggningen i Uppsala. Gasen 

som framställs används som fordonsgas, till gasspisar och värmepannor. Biojord är den rötrest som blir 

kvar och används på åkermark som gödning. En påse matavfall ger biogas till cirka 2,5 km körning med en 

biogasdriven personbil. Med ett ton matavfall kan en personbil köra från Sigtuna till Malmö tur och retur. 

SORTERA RÄTT

Det är viktigt att sortera rätt. I det bruna kärlet ska du 

bara lägga dina matavfallspåsar med matrester. 

Exempel: 

 Alla slags matrester, både råa och tillagade 

 Rens från kött, fisk, skaldjur och fågel 

 Frukt- och grönsaksrester, skal 

 Äggskal

 Kaffesump 

 Kaffefilter

 Teblad, tepåsar

 Pasta, nudlar, ris

 Bröd, hårt, mjukt och kaffebröd

 Hushållspapper

 Snittblommor, mindre krukväxter utan jord

PRAKTISKA TIPS NÄR DU SKA SORTERA MATAVFALL

Veckla ut påsen och platta till botten. 

Ställ påsen i matavfallskorgen. Du kan lägga lite 

hushållspapper i botten av påsen innan du börjar fylla 

med matavfall, det suger upp fukt. 

Lägg allt matavfall i påsen men låt våta rester rinna av 

först. Använd en slaskskrapa när du tar upp matrester 

eller rens från vasken. Fyll inte längre upp än till den 

streckade linjen. 

Tips! Linda in rester från fisk och skaldjur i hushålls-

papper så minskar lukten.

Byt påse efter några dagar även om den inte är full. 

Vik ner kanten och lämna påsen i kärlet för matavfall i 

ditt miljöhus. 
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AB SIGTUNAHEM

Stationsgatan 6A, Märsta
Telefon: 08-591 796 00

info@sigtunahem.se

www.sigtunahem.se

Telefon
Måndag–torsdag kl. 10–15  
Fredag kl. 8–12

Besök

Måndag & onsdag kl. 10–16 

Tisdag kl. 13–18

Torsdag kl. 8–16 

Fredag kl. 8–12

DET ÄR ENKELT OCH VIKTIGT ATT SORTERA

Med de tips och råd vi ger blir det enkelt att göra rätt. 

Din insats spelar en stor roll för miljön eftersom matavfallet blir  

biogas och näringsrik jord. 

Har du frågor om matavfallssorteringen – hör av dig till oss på 

SigtunaHem eller till Sigtuna Vatten & Renhållning AB, som  

ansvarar för avfallshanteringen i Sigtuna kommun. 

TACK FÖR ATT DU  HJÄLPER TILL!

SIGTUNA VATTEN & RENHÅLLNING AB 

08-409 251 01, info@sigtunavatten.se

www.sigtunavatten.se

EN DEL AV SIGTUNA KOMMUN
SIGTUNAHEM ÄR CERTIFIERAT ENLIGT STANDARD FÖR

MILJÖ- OCH KVALITETSLEDNING ISO14001 OCH ISO9001. 

MATAVFALL INGÅR I KRETSLOPPET


