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Matavfallssortering 
I genomsnitt slänger varje svensk minst 70 kg matavfall om året. Ditt 
matavfall kan bli en värdefull resurs om det sorteras ut från övrigt 
hushållsavfall. Det är enkelt att sortera. Här hjälper vi dig att komma igång. 

Om du sorterar ut ditt matavfall istället för att slänga det i den vanliga 
soppåsen kan det bli till en värdefull resurs. Matavfallet blir bland annat 
fossilfritt drivmedel till kollektivtrafiken och biogödsel till regionala bönder. 

Minska matsvinnet 
Den största miljönyttan gör du genom att undvika matsvinn över huvud taget. 
Det kan du till exempel göra genom att planera dina inköp, laga mat på rester 
eller att frysa in det som blir över från en måltid. 

Nästa steg är att sortera ut de matrester som blir kvar och låta det bli till biogas 
och biogödsel. Att ta hand om sitt matavfall är ett enkelt sätt att bidra till ett 
bättre klimat. 

Visste du att? 
• Om allt matavfall i Sverige sorterades ut och återvanns skulle det

motsvara 100 miljoner liter bensin.

• Varje bensin- eller dieselfordon som ersätts av ett biogasdrivet
fordon innebär att klimatpåverkan minskar med ca 90 %.

• En biogasbil kan köra lite mer än 1 km på 1 kg matavfall.

Läs mer om matavfallssortering på www.solna.se/matavfall 
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Det här kan du lägga i matavfallspåsen 
✔ Matrester, råa och tillagade

✔ Bröd, kakor och gryn

✔ Skal och rester från frukt och grönsaker

✔ Kaffesump och tepåsar

✔ Skaldjur, även skalen

✔ Fågel-, fisk- och köttben (små och tunna)

✔ Pasta och ris

✔ Ägg och äggskal

✔ Ofärgat hushållspapper och servetter

Det ska du inte lägga i matavfallspåsen 
✖ Tobak, fimpar och snus

✖ Tuggummi

✖ Krukväxter och jord

✖ Kattsand, strö eller sågspån från djurbur

✖ Dammsugarpåsar

✖ Grova köttben

✖ Tops och plåster

✖ Glass- och ätpinnar

✖ Grillkol och aska

✖ Trädgårdsavfall

Fettavfall från hushåll 
Fett från stekpannan kan torkas upp med hushållspapper och läggas i 
matavfallspåsen. Större mängder olja eller frityrfett ska paketeras, märks upp 
och lämnas till någon av stadens insamlingsplatser för farligt avfall. 
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Information om matavfallspåsen 
Det är viktigt att rätt sorts påse används för att samla in matavfallet. Använd de 
papperspåsar som Solna stad tillhandahåller eller likvärdiga påsar som numera 
finns tillgängliga i livsmedelsbutiker för att handla frukt och grönsaker i. Påsar 
av plast, bioplast eller majsstärkelse får ej användas då biogasanläggningen som 
matavfallet körs till inte kan hantera dessa typer av påsar.  

Slut på matavfallspåsar? 
Fastighetsägaren ansvarar för att det finns matavfallspåsar tillgängliga för 
boende i lägenhet. Vänd dig därför till din hyresvärd eller bostadsrättsförening 
om matavfallspåsarna är slut. I nödfall kan du som privatperson hämta en 
mindre mängd påsar på någon av stadens utlämningsställen. 

Så undviker du fukt och lukt 
• Använd alltid påshållaren.

• Fyll påsen till max 3/4. Släng påsen minst var tredje dag,
även om den inte är full.

• Släng ofärgat hushållspapper och ofärgade servetter med
matavfallet, det suger upp en hel del av fukten.

• Låt kaffesump torka till en stund innan du slänger den.

• Vik ihop påsen noggrant innan du lägger den i avfallskärlet.

Utlämningsställen för matavfallspåsar 
• Receptionen i stadshuset (Stadshusgången 2)

• Hemköp i Huvudsta (Storgatan 62)

• ICA Nära i Järvastaden (Brotorpsvägen)
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