
Insamling av matavfall
– en insats för miljön
Flerbostadshus



Hur går det till?
Varje hushåll kommer att få all nödvändig utrustning. Utrustningen 
innehåller påsar och påshållare att använda i köket för att lägga mat-
avfall i. Fastigheten får också särskilda sopkärl där de boende lägger 
påsarna med matavfall.

Påsarna rymmer ca fem 
liter matavfall och är av 
vattenavvisande papper. 
Det innebär att pappret 
släpper igenom vattenånga 
men inte vattendrop-
par. Påsen ska sättas i 
den särskilda påshållaren. 
Luften cirkulerar då runt 
påsen vilket gör att vattnet 
avdunstar så att påsen inte 
går sönder.

Kärlen rymmer 140 liter, 
är bruna och ventilerade. 
Eftersom kärlen är venti-
lerade kan vatten avdunsta 
från avfallet. Det minskar risken för att avfallet ska börja ruttna och 
lukta illa. Utrustningen ingår i abonnemangsavgiften.

Upplands Väsby kommun erbjuder alla ägare till flerbostadshus 
separat insamling av matavfall. Det är fastighetsägaren som väljer 
om de boende i fastigheten ska ges möjlighet att sortera ut sitt 
matavfall och få det hämtat. Om du som boende är intresserad av 
insamling av matavfall kontaktar du din fastighetsägare.



Vad räknas  
som matavfall?
För att man ska kunna åter-
vinna avfallet är det viktigt 
att det blir rätt  sorterat 
och att ni använder den 
utrustning ni får. Här får du 
exempel på vad som räknas 
som matavfall. Matavfallet 
läggs i pappers påsen som du 
har fått.

Visste du att ...
... en påse med 2 kilo 
matavfall – omvandlat 
till biogas – kan driva 
en personbil 2,5 km!
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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. 


