Insamling
av matavfall
Så ansluter ni ert
företag/verksamhet
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Det matavfall som uppstår är en fantastisk resurs som blir till biogas och biogödsel.
Genom att källsortera matavfallet bidrar ni till en bättre miljö.
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Välj att källsortera matavfall
I alla verksamheter uppkommer matavfall – exempelvis skal, kaffesump
och matrester. Mängden matavfall som genereras kan ni påverka genom
inköp och bra planering, men det som ändå uppstår ska källsorteras och
tas omhand separat.
Gröna linjen kallas den tjänst som gör det möjligt för verksamheter i
Solna att sortera matavfall. Matavfallet rötas och blir till biogas och
biogödsel. Biogas är ett miljövänligt drivmedel och biogödsel återför
näringen till våra åkrar.
Solna stad strävar efter att minst 35 procent av matavfallet från hushåll,
storkök, butiker och restauranger ska sorteras ut och behandlas biologiskt
senast 2020. Tack vare engagerade fastighetsägare, hushåll och verksamhets
utövare är många idag anslutna till tjänsten och sorterar matavfall – men
vi behöver bli fler!
I den här broschyren hittar ni den information som ni behöver för att
införa insamling av matavfall i er verksamhet. Hör gärna av er till Solna
stad vid frågor. Alla kontaktuppgifter finns på baksidan av broschyren.
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Rätt abonnemang för er verksamhet
Genom Gröna linjen kan verksamheter sortera matavfall i olika
system. Läs mer om systemen nedan. Det matavfall som verk
samheterna sorterar ut hämtas av stadens avfallsentreprenör för
Gröna linjen.

140 liters kärl
Kärlet är skadedjurssäkert, 48 cm brett, 54 cm djupt och 107 cm högt.
Det ska vara placerat i ett utrymme som är tillgängligt för hämtpersonalen.
Kärlet ska stå nära bilens stannställe och handtaget ska stå utåt. Kärlet
kan hämtas både från markplan eller via lastkaj. Soprummet behöver
inte vara kylt.
I avfallskärlet finns en nedbrytbar innersäck av papper. Inga andra
säckar än papperssäckar ska användas. Säckarna ingår i abonnemanget
och ni sätter själva i dem efter tömning.
Matavfallet ska vara så torrt som möjligt när det lämnas i avfallskärlet.
Om möjligt, låt vätskan rinna av, då blir hanteringen fräschare och kärlet
lättare. Tänk på att kärlet inte bör väga mer än 70 kg och fyll det aldrig
mer än att 20 cm finns kvar upp till kanten.

Kärl för matavfall

Pris*

140 liter

1 176 kr/år

* Exklusive moms, enligt 2017 års taxa. Pris per år med hämtning 1ggr/vecka.
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Kvarn till tank
Systemet kvarn till tank skapar en god arbetsmiljö och hygien i köket.
Matavfallet mals ner och förvaras i en sluten tank. Systemet lämpar
sig utmärkt för äldreboenden, skolor och verksamheter med mycket
matavfall.
Storlek på tank

Pris*

Mindre än 3 kbm

412 kr/tömning + 100 kr/ton

Större än 3 kbm

549 kr/tömning + 100 kr/ton

*Exklusive moms, enligt 2017 års taxa. Pris per år med hämtning 1ggr/vecka.

Foto: Envac

Foto: SÖRAB

Insamlingen av matavfall kan ske på olika sätt; till vänster visas
systemet kvarn till tank och till höger visas 140 liters kärl med
papperssäck.
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Förpackat matavfall
Av olika anledningar kan det i vissa verksamheter uppkomma större
mängder matavfall som är kvar i sin förpackning. Staden har möjlighet
att ta hand om detta förpackade matavfall. En anläggning som är
konstruerad för att utvinna matavfall ur förpackningar tar emot avfallet
i kärl, på pall eller i container. Alla typer av förpackningar förutom glas
kan tas emot av anläggningen. Kontakta Solna stad om ni är intresserade.

Fettavskiljare
Fett som spolas ned i avloppet orsakar problem i avloppsnätet. För att
förhindra utsläpp av fett ska, enligt lag, typgodkänd fettavskiljare finnas
installerad för vissa verksamheter. Det insamlade fettet hämtas av stadens
entreprenör och transporteras till ett reningsverk där det rötas till biogas.
För kontaktuppgifter, se broschyrens baksida. Följande verksamheter
måste ha fettavskiljare:
Bageri

Pizzeria

Personalmatsal

Café

Restaurang

Sushirestaurang

Catering

Salladsbar

Mottagningskök

Charkuteri

Konditori

Hamburgerbar

Storkök

Gatukök

Friteringsanläggningar

Livsmedelsbutik

Rökeri

Se mer information på solna.se/avfall
Storlek på tank

Pris*

Mindre än 3 kbm

588 kr/tömning + 192 kr/ton

Större än 3 kbm

784 kr/tömning + 192 kr/ton

*Exklusive moms, enligt 2017 års taxa.
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Foto: SRV återvinning AB
Matavfallet skiljs från sina förpackningar i en särskild anläggning.
Produkten (så kallad ”slurry”) rötas sedan till biogas.
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Så startar sorteringen
När ni väl har valt typ av abonnemang är nästa steg att planera för
insamlingssystemet i verksamheten. I kök/pentry/kontor har ni en
mindre behållare som ni tömmer i avfallskärlet.
Det finns främst två val av mindre behållare; hinkar eller behållare
med papperspåse. Det finns olika storlekar på hinkar och påsar, välj
de lösningar som passar er verksamhet bäst. Endast papperssäckar
och papperspåsar avsedda för matavfallsinsamling får användas.
I större verksamheter kan mellanlagring av matavfallet vara aktuellt.
140 liters kärlet kan mellanlagras på annan plats än i soprum, dock inte
i samma rum som livsmedel i enlighet med livsmedelslagstiftningen.
På nästa uppslag följer en checklista för hur ni startar insamling av
matavfall i er verksamhet.
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Foto: SanSac

Det finns olika typer av utrustning för att
förenkla insamling av matavfall såsom olika
storlekar på papperspåsar, säckar och
hinkar, sil för avrinning och olika typer av
ställningar och säckhållare. Kontakta valfri
leverantör.
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Planering av avfallsutrymme
Aktivitet

Ansvar

Bestäm plats för avfallskärl (140 liter)
alternativt tank.

Verksamhet i samråd med
fastighetsägare och kundtjänst
för Gröna linjen

Hitta ett system för insamling av matavfallet
i verksamheten:
• Val av behållare i kök/pentry/kontor
• Utse ansvarig för att tömma matavfallet från
kök/pentry/kontor till avfallskärlet

Verksamheten

Beställ abonnemang direkt hos kundtjänst för
Gröna linjen. Ange hur många 140 liters avfalls
kärl som behövs samt startdatum. Behövs nyckel
till soprum måste chauffören få en sådan.

Verksamheten i samarbete
med kundtjänst för Gröna
linjen

Gör eventuella justeringar i abonnemanget för
brännbart restavfall. Vid utsortering av matavfall
minskar detta.

Verksamheten genom
kundtjänst avfall Solna

Information till medarbetare
Aktivitet

Ansvar

Utforma tydlig information till anställda om hur
sorteringen går till. Informationen kan exempelvis
spridas via kafferaster, möten, intranät, e-post,
uppsättning av lappar eller kampanjer.

Verksamheten

Märk upp sorteringssystemet med tydliga dekaler
samt vad som ska sorteras som matavfall.

Verksamheten
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Löpande arbete
Aktivitet

Ansvar

Håll kärlen fräscha genom att tvätta dem utifrån
behov. Kärltvätt kan bland annat köpas genom
kundtjänst avfall Solna.

Verksamheten

Säkerställ att första hämtningen utförs
– om inte, kontakta kundtjänst för Gröna linjen.

Verksamheten

Om verksamheten exempelvis har sommarstängt
och inget avfall uppstår – kontakta kundtjänst
för Gröna linjen och anmäl sommaruppehåll.

Verksamheten

Informationsmaterial
I samband med att ni startar upp ett matavfallsabonnemang får ni en sorteringsguide i A3-format att sätta
upp i kök/pentry/kontor (se även sorab.se, Gröna linjen).
När ni som verksamhet sorterar matavfall blir ni vad vi kallar
en ”BIOGAStronom”. Ni får därför dekalen på bilden till höger för
att kunna kommunicera ut till era kunder och gäster att ni värnar om
miljön och tar ansvar för ert matavfall.
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Foto: Ylva Grill, SÖRAB

Exempel på matavfall
Allt som kan ätas går att sortera som matavfall. Även matrester eller
ruttna råvaror kan bli biogas. Det spelar ingen roll om råvarorna har
tillagats eller inte. I listan nedan finns några vanliga exempel på vad
som är matavfall.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kött-, fågel-, fisk- och skaldjursrens
Lite hushållspapper och ofärgade servetter
Te- och kaffesump, även filter
Matrester från tillagningen
Tallriksavskrap från serveringen
Frukt och grönsaksskal
Äggskal
Snittblommor utan jord
Pasta, ris och potatis
Ben, ej större än ett lillfinger

Det här är inte matavfall: Kapsyler och korkar, ätpinnar och bestick,
krukväxter, smörpaket, stearin, tuggummi och värmeljus, aska, cigarett
ﬁmpar och snus, färgade servetter.
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Minska mängden matavfall
Genom god planering och bra förvaring går det att minska uppemot
30% av det matavfall som uppkommer i en verksamhet. Det finns
mycket pengar att spara samtidigt som man bidrar till en bättre miljö.
Nedan finns en lista med goda råd på vägen:
• Arbeta aktivt med att minska matavfallet – sätt upp mål, mät
och följ upp hur mycket matavfall som slängs eller returneras
i verksamheten.
• Få verksamhetens medarbetare att reflektera över hur mycket
som slängs genom att synliggöra mängden matavfall.
• Planera inköp och lagra alla matvaror efter datum och rätt
temperatur.
• Hitta kreativa metoder för att ta tillvara på rester och livsmedel
som är på gränsen till att bli för gamla. Ge till exempel bort till
välgörenhet eller erbjud doggybag till gäster och personal.
• Planera matsedeln och portionsstorlekarna väl. Erbjud olika
storlek på portioner.
• Laga maten i flera omgångar för att undvika att det blir för
mycket rester.
• Involvera och engagera alla - personal, medarbetare, gäster,
elever och pedagoger med flera.
För mer tips och råd besök gärna:

www.mindrematsvinn.nu
www.slangintematen.se
www.slv.se
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Frågor och svar
Får vår verksamhet använda vilket system vi vill för sortering
av matavfallet i kök/pentry/kontor?

Ja, man kan välja det system man anser passar verksamheten bäst
under förutsättning att matavfallet blir rätt sorterat.
Vilken påse ska användas för sortering?

Endast papperspåsar gjorda för matavfallsinsamling ska användas.
Papperspåsen är den enda påsen som går att röta till biogas. Den ställer
högre krav på den som sorterar att lämna så torrt matavfall som möjligt
– men ger fint resultat i slutändan.
Vad händer om vi sorterar fel?

Om personalen som hämtar matavfallet märker att det ligger felaktigt
sorterat material i kärlet, töms det inte. Om ni plockar bort det som är
felsorterat hämtas det veckan därpå som matavfall. Om ingen bort
plockning sker kommer matavfallet att tömmas som brännbart restavfall
och debiteras som sådant. Detta förebyggs exempelvis genom tydlig
uppmärkning, placering av matavfallskärl längst in i soprummet och
att behållare utomhus och i gemensamt soprum förses med lås.
Är det svårt att motivera personalen att sortera?

Många vill sortera sitt avfall och är vana vid att göra det hemma.
Använd er av många olika sätt för att komma ut med informationen
kring sorteringen och var lyhörd och svara på eventuella frågor som
dyker upp på vägen.
Luktar det om matavfallet?

Om matavfallsinsamlingen sköts på rätt sätt kommer lukten inte att
förändras från hur det är idag. Det viktiga är att lämna så torrt matavfall
som möjligt och att rengöra kärlen efter behov.
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Är det tillåtet att installera avfallskvarn kopplat till VA-nätet?

Nej, matavfall i VA-nätet medför en risk för driftstopp i ledningarna.
Kontakta Solna Vatten AB för mer information. Vi rekommenderar
avfallskvarn som är kopplad till tank.
Kan man ha fler än ett matavfallskärl?

Ja. Man kan i princip ha så många kärl som man behöver och får
plats med.
Kan man få hämtning flera dagar i veckan?

Ja, men det blir ett kostnadspåslag på 30 % per kärl. Kontakta
kundtjänst för Gröna linjen så hjälper vi er.

Visste du att ...
…		2016 samlade Solna stad
in 2 246 ton matavfall.
… det motsvarar biogas
som räcker att driva en
biogasbuss 14 varv runt
jorden.
… fosforn i biogödslet
från 2016 räcker för
att odla havre till fler
än 12 miljoner portioner
havregrynsgröt.
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Har du frågor om avfallshantering är
du välkommen att vända dig till oss.
Matavfall verksamheter s.k. Gröna linjen

Abonnemang, fakturor, hämtning
SUEZ
08519 33 303 alt. gl.ost@sita.se
Restavfall

Taxa, abonnemang, tömning, fakturor, ägarbyte
SUEZ
08519 33 004 alt. solna@suez.com
Fettavskiljare

Tömningar, extratömningar, driftfrågor
RagnSells
08795 45 50 alt. prod.ise@ragnsells.com
Abonnemang, abonnentfrågor
region.mitt.kundtjanst@ragnsells.com alt.
08795 46 30 (knappval faktura)
Solna stad

Vid frågor, råd och referenser
solna.se/kontakt
08746 10 00

LÄS MER PÅ
SOLNA.SE/AVFALL

