
Att sortera sitt matavfall är ett enkelt sätt att göra något riktigt bra 
- för både människa och miljö.

Genom att sortera matavfallet kan vi använda matavfallet som en 
resurs, i stället för att låta det gå upp i rök via förbränning. I dag 
eldar vi ju upp mycket matavfall i stället för att  kunna göra jord, 
och i framtiden biogas, av det. Matåtervinn för matåtervinst!

Du har nu fått hem kärl, papperspåsar samt behållare. Aktuellt 
tömningschema hittar du på www.bracke.se
I den här foldern  blir du guidad till hur det går till att 
samla in matavfall. Häng med! 
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Tack för att du valt att  
sortera ditt matavfall! 
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Placera pappershållaren i  
matavfallsbehållaren. 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, skåp-
lucka eller där det passar dig bäst.

1) Så börjar du 

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. 

2) Det här får du slänga

✅ Matrester
✅ Skal från frukt, grönt, ägg och  
skaldjur 
✅ Hushållspapper
✅  Kaffesump och tepåsar
✅ Mindre ben och puts från kött 
och fisk

❌ Plastpåsar, plastförpackningar 
och all annan plast (även där det 
står att den är biologiskt nedbrytbar)
❌ Tobak, fimpar och snus
❌ Mediciner 
❌ Tuggummi och bullpapper 
❌ Krukväxter och snittblommor 
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Det här får du INTE 
slänga i matavfall 

Det här får du slänga i 
matavfall



4) Så funkar 
hyllan i kärlet
Förslut påsen och lägg den på 
hyllan i det bruna kärlet. Hyllan 
gör att påsen hinner torka  
under sommartid och frysa under 
vintertid.

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.

3) Lufta

Draghandtaget och hjulen på kärlet ska vara vänt bort från vägen 
där sopbilen kommer, så att kärlet står med öppningen mot vägen. 
Ställ gärna ut ditt kärl vid varje tömningstillfälle (det kostar inget 
extra) för att minska risken för både lukt och fastfrysning. 

5) Ställ ut ditt kärl ofta



Varför är det bra att sortera matavfall? 
• Det bästa är såklart att inte slänga någon mat alls. Men, lite 

matavfall blir det alltid – och då ska vi se till att göra något bra 
av det. Att sortera matavfallet är ett smart och enkelt sätt att ta 
vara på en naturlig resurs. 

• Alla kommunerna i region Jämtland Härjedalen investerar för 
att gemensamt kunna ta vara på matavfallet och använda det 
som förnybart bränsle till bilen och gödsel istället för  
konstgödsel. Var en miljöhjälte och bidra till en hållbar framtid 
du med.

Fler vanliga 
frågor och 
svar om 

matavfall 
hittar du på 

webben!

Var tar matavfallet vägen? 
I dag läggs största delen av det matavfall som samlas ihop i en stor 
kompost i Östersunds kommun. Där förmultnar det till näringsrik 
jord som bland annat används till att täcka över gamla deponier. 
Inom några år står Jämtland Härjedalens nya biogasanläggning 
klar. Den kommer att vara expert på att ta hand om matavfall på 
effektivast möjliga sätt, genom att låta matavfallet brytas ner av 
mikroorganismer i en syrefri miljö. Resultatet blir biogödsel och 
biogas. Gödseln kan användas av regionens  
lant- och skogsbrukare och biogasen kan 
 utvinnas till bränsle. 

Var kan jag hämta nya 
matavfallspåsar? 
Du kan hämta fler matavfallspåsar på  
kommunens kontor, återvinningscentraler 
och bibliotek.

Mer vanliga 
frågor och svar 
hittar du på vår 

webbplats 

Hur undviker du matavfallet fryser 
fast eller dålig lukt? 
Ställ ut kärlet för tömning så ofta du kan och låt 
blött matavfall rinna av. Fyll inte påsen  
till brädden och låt den stå öppen i  
behållaren innan du slänger den.
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