
Insamling av 
matavfall
– så här gör du



Papperspåsarna
Sätt påsen i hållaren. Vik gärna ner kanten på påsen till den streckade linjen. Om du 
har blött matavfall kan du lägga lite hushållspapper i botten på påsen. För att påsen 
ska hålla måste den stå luftigt, vilket den gör i hållaren du fått. 

Om du bor i villa levereras påsar två gånger per år. Behöver du fler påsar  
innan nästa leverans kontakta Väsby Direkt på tel. 08-590 970 00 eller maila till  
vasbydirekt@upplandsvasby.se. Om du bor i flerbostadshus hittar du påsar i ditt 
soprum, kontakta annars din fastighetsägare.

Påshållarens konstruktion gör att 
påsen ventileras så att fukten kan 
avdunsta från påsen. Fukt från mat-
avfallet kan gå igenom påsen och 
samlas upp i botten av hållaren. Den 
räfflade ytan i botten håller påsen 
ifrån vatten som kan samlas där.

Påshållaren
Påshållaren kan du placera antingen på golvet i skåpet eller på insidan av dörren. 
Den är lätt att haka av vid behov. Påshållaren kan diskas i diskmaskin.

För att biogasanläggningen ska kunna 
behandla matavfallet måste det läggas 
i de speciella papperspåsarna. De är 
tillverkade av vatten-avvisande pap-
per. Det innebär att pappret släpper 
igenom vattenmolekyler men inte 
vattendroppar. Påsen kommer att bli 
fuktig och missfärgad på utsidan, det är 
fullt normalt.

Matavfallet
Matrester av till exempel fisk, fågel, kött, grönsaker, rotsaker, frukt, bröd och gryn 
kan du lägga i matavfallspåsen. Du kan lägga kaffesump och -filter samt teblad och 
-påsar i matavfallspåsen. Större ben än fläskkotlettsben lägger du i den vanliga sop-
påsen bland brännbart hushållsavfall. Snittblommor kan läggas i matavfallspåsen men 
ved artade krukväxter och jord ska läggas i det brännbara hushållsavfallet (eller i 
trädgårdskomposten). 



När påsen är full 
Påsen är full när den är fylld till den streckade linjen. Byt påse ofta så att den är 
relativt torr, efter 2–3 dagar även om den inte är full.

Rulla ihop övre delen av påsen ordentligt. Om påsen är blöt sätt en extra påse 
utanpå innan du lägger den i kärlet. Lägg påsen med botten nedåt i kärlet. 

Det bruna matavfallskärlet
Matavfallskärlet behöver rengöras med vatten då och då. Låt det torka ordentligt. 
När det är varmt ute placera kärlet så skuggigt som möjligt. Om du bor i fler-
bostadshus är det fastighetsägaren som rengör kärlet. 

För att minska risken för att påsarna fryser fast kan man lägga en dagstidning i 
 botten på kärlet. Om matavfallspåsarna har frusit fast i sopkärlet försök att skaka 
kärlet för att få påsarna att lossna.

Mer om vad du kan lägga i matavfallspåsen ser du i bilden nedan. 

Se till att matavfallet är så torrt som möjligt när du lägger det i påsen. Låt det rinna 
av väl i vasken eller skala frukt och grönsaker direkt ner i påsen. 

För att minska lukten kan du skölja illaluktande avfall som t.ex. räk- och kräftskal i 
kallt vatten, låt det rinna av väl. Du kan även slå in fiskrens i t.ex. ett tidningspapper 
innan du lägger det i matavfallspåsen. 
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Upplands Väsby kommun är miljöcertifierad enligt  
ISO 14001:2004. Målet är att vårt gemensamma miljöarbete ska  
bidra till ständiga  förbättringar, en bättre miljö och ett hållbart samhälle.  
Avfalls hanteringen är en viktig del i miljöarbetet och därför ökar 
 kommunen möjligheten att sortera och återvinna material. Matrester 
är en resurs som kan återvinnas genom kompostering eller rötning. 
Matavfallet från kommunen blir till biogas och biogödsel. 
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