
MATAVFALL



Matavfall
Matavfall är avfall från mat. Genom att du sorterar ut ditt matavfall bidrar 
du till en bättre miljö. 

Använd matavfallspåsen
Matavfallet sorterar du genom att lägga det i den särskilda plastpåsen för han-
tering av matavfall. Därefter lägger du påsen i den bruna tunnan, facket för 
matavfall i flerfackstunnan eller i sopskåpet märkt Matavfall beroende på 
hur det ser ut där du bor. 

Det är viktigt att du inte använder vanliga plastpåsar till ditt matavfall. Våra 
påsar är gjorda av återvunnen plast och är genomskinliga för att våra sop-
chaufförer enkelt ska kunna se att det bara är matavfall i dem. Istället för 
handtag har påsarna fyra snibbar som är till för att försluta påsen. För att 
stänga påsen, för ihop snibbarna två och två och knyt sedan en dubbelknut.

Nya matavfallspåsar
Om du bor i villa får du nya matavfallspåsar 
genom att knyta en påse på handtaget till din 
tunna. Din sophämtare lämnar då en rulle till 
dig. Bor du i ett flerfamiljshus får du nya påsar  
av din hyresvärd eller förening. 

Ny hållare
Våra påsar är särskilt tillverkade för att passa i hållaren. Kontakta din fastig-
hetsägare eller besök en returpunkt för att få en hållare till din påse. 

Lägg alla typer av matavfall i matavfallspåsen: 
• Rått eller tillagat matavfall, till exempel från kött, fisk,  

grönsaker, ägg, ris och pasta
• Kaffe- och tesump inklusive filter
• Bröd, kex, bullar och kakor
• Skal från frukt och grönsaker
• Snacks och godis

Vad ska läggas i matavfallspåsen?



Så här sorterar du

Det är viktigt att du bara använder 
matavfallspåsar till matavfallet.
 
Veckla upp påsen och sätt den i hållaren.
  
Ta bort eventuell plast och andra  
förpackningar från matavfallet. 

Låt matavfallet rinna av innan du lägger det 
i påsen. 

För att undvika lukt bör påsen bytas efter 
två till tre dagar, även om den inte är helt 
fylld. 

Knyt ihop påsen ordentligt och lägg den 
i den bruna tunnan, facket för matavfall i 
flerfackstunnan eller i sopskåpet märkt Mat- 
avfall beroende på hur det ser ut där du bor.

Maten har en lång resa till vårt bord. Mycket av vår mat produceras utom-
lands och måste transporteras till oss med båt, flyg och lastbil. Maten står 
för en fjärdedel av hushållens klimatpåverkan och att framställa den har 
krävt stora mängder vatten, olja och kemikalier.

I Norrköping samlar vi in matavfall som körs till en biogasanläggning och 
blir till fordonsgas till bilar och bussar. Av matavfallet blir det även bio- 
gödsel, en näringsrik produkt som kan spridas på åkrar. Det är förstås 
jättebra. 

Men det allra bästa är om matavfallet aldrig uppkommer, och att vi istället 
äter upp maten som redan är tillverkad och transporterad innan vi köper 
mer nyodlad och nytillverkad mat. Det sparar också pengar åt dig och ditt 
hushåll. 

Biogas är bra –minskat matsvinn är bättre



Nodra
Tillsammans skapar vi bra vardagar
Nodra AB är det kommunala bolaget som varje dag, 
dygnet runt, bidrar till en bra vardag för dig som kund 
och en hållbar utveckling i Norrköping. 

Vi arbetar för att du ska ha tillgång till ett stabilt  
bredband, rent vatten i din kran, att ditt avloppsvatten 
renas innan det släpps ut i naturen och att ditt avfall tas 
om hand på ett hållbart och effektivt sätt.

Tillsammans skapar vi bra vardagar, om och om igen. 
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Besöksadress:
Lindövägen 5B, Norrköping

Postadress:
Box 85, 601 02 Norrköping

Kundservice:
011-15 15 50
kundservice@nodra.se

nodra.se


