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Äntligen kan vi erbjuda
matavfallsinsamling!
Nu börjar Vatten och Miljöresurs med en testperiod för matavfallsinsamling i ditt område. Att samla in matavfall är enkelt, värnar
vår miljö och är bra för plånboken.
I dag betalar vi dyrt för att förbränna matavfall när vi i stället kan
göra jord av det. Matavfall är en resurs som vi tillsammans kan ta
vara på!
Du har nu fått hem kärl, papperspåsar samt behållare. Första
tömningen kommer att starta vecka 40. Du hittar alltid aktuellt
tömningschema på vattenmiljoresurs.se/matavfall
I den här foldern guidar vår miljöhjälte
dig till hur det går till att samla in
matavfall. Häng med!
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1) Så börjar du

Ställ i ordning matavfallsbehållaren och papperspåsen.
Det är viktigt att du använder en
luftig behållare, som den du har
fått.
Ställ gärna matavfallsbehållaren
så luftigt som möjligt på lämplig
plats i köket. Fäst på vägg, skåplucka eller ställ var du önskar.

2) Det här får du slänga
Lägg allt ditt matavfall i papperspåsen. Har du blött matavfall (till
exempel soppa, sås, gryta) så ska du låta maten rinna av i slasken
innan du lägger det i påsen.

Det här får du slänga i
matavfall
Matrester
Skal från frukt och grönt
Hushållspapper
Kaﬀesump (även ﬁlter),
tepåsar

Det här får du INTE
slänga i matavfall

Plastpåsar, plastförpackningar
och all annan plast (även där det
står att den är biologiskt nedbrytbar)
Tobak (snus, cigaretter)
Trädgårdsavfall
Mediciner
Tuggummi

3) Lufta

Låt papperspåsen stå
öppen i behållaren tills du ska
slänga den. Det är viktigt att
ventilera så att så mycket fukt
som möjligt försvinner.
Dessutom försvinner dålig lukt.
Fyll inte påsen till brädden innan
du slänger den.

4) Så funkar
hyllan i kärlet

Förslut påsen och lägg den på
hyllan i det bruna kärlet.
När du ska slänga nästa påse
petar du ned den föregående
påsen och ställer den nya påsen
på hyllan.

5) Ställ ut kärl
Ställ ut kärlet på tömningsdagen. Se separat blad med tömningsschema eller läs mer på vattenmiljoresurs.se/matavfall

Varför matavfallsinsamling?
•

•
•

Genom att sortera bättre blir du en miljöhjälte samtidigt som
du som fastighetsägare också minskar dina kostnader för
sopor.
Över 200 kommuner samlar redan in matavfall i Sverige och
det är ett viktigt sätt att både värna miljön och ekonomin. Att
bränna upp sopor är dyrt och dåligt för miljön.
Regeringen har beslutat att det blir obligatoriskt för alla
kommuner att erbjuda matavfallsinsamling till hushåll senast
den 1 januari 2021.

Var tar matavfallet vägen?

Under testperioden kommer vi att köra matavfallet för kompostering på Östersunds kommuns kompostanläggning på Gräfsåsen.

Betalar jag något extra?
Nej, inte under testperioden.

Vilka testområden är det?

Svenstavik, Rätan, Åsarna och Hackås i
Bergs kommun samt Sveg (Ulvkälla och
Nilsvallen) i Härjedalens kommun. Efter
testperioden, som avslutas i maj 2022,
kommer vi att kunna erbjuda matavfallsinsamling till fler hushåll i Bergs och
Härjedalens kommuner.

Fler vanliga
frågor och
svar om
matavfall
hittar du på
webben!

Var kan jag hämta nya
matavfallspåsar?

Du kan hämta fler matavfallspåsar vid
någon av kommunernas kontor eller på
återvinningscentralerna.
Läs mer om matavfall här:

vattenmiljoresurs.se/matavfall
Medborgarhuset 842 80 Sveg
Telefon: Kundservice 010 - 25 15 315

kundservice@vattenmiljoresurs.se
www.vattenmiljoresurs.se

