
MATAVFALLSINSAMLING I FLERBOSTADSHUS 
OCH SAMFÄLLIGHETER 
information till boende



Matavfall

Restavfall

Biogas

Restavfall blir 
fjärrvärme med mera

Matavfall rötas och blir 
biogas och biogödsel

Biogödsel används till 
jordbruk och skogsbruk

Biogödsel 

VARFÖR SAMLAR VI IN MATAVFALL?
Vi har ett nationellt mål att minst 50 % av allt matavfall ska  
sorteras ut och behandlas biologiskt. För att nå målet behöver 
vi alla hjälpas åt och i Nacka kommun ger vi hushåll och verksam-
heter möjligheten att sortera ut sitt matavfall. Tillsammans kan vi 
bidra till en hållbar framtid och bättre miljö!

SÅ HÄR KOMMER DU IGÅNG! 
Som boende i en förening får du allt mate-
rial du behöver från föreningen. Materialet 
består av en påshållare (som monteras 
under diskbänken), matavfalls- påsar och 
en slaskrensare att ta upp mat avfallet 
i diskhon med. Matavfallspåsen rullas 
noggrannt ihop innan du lägger den i det 
bruna matavfallskärlet eller i den botten-
tömmande behållaren avsedd för matav-
fall. Byt matavfallspåse efter max 3 dagar, 
även om den inte är full. 

På vår hemsida finns mer praktisk information. Kundservice svarar 
också gärna på dina frågor!

VAD HÄNDER MED MATAVFALLET?
Matavfallet som samlas in i Nacka transporteras till en rötnings- 
anläggning i Huddinge. Där omvandlas det till biogas och bio- 
gödsel. Biogas kan bl.a. användas som drivmedel istället för  
bensin och diesel medan biogödsel kan ersätta konstgödsel  
för spridning på åker- och skogsmark. 

VISSTE DU ATT
• Varje svensk ger upphov till närmare 100 kg matavfall per år (cirka 35–40 % av soppåsen).
• En biogasbil kan köra nästan 4 km på en påse rötat matavfall.
• Biogas från matavfall ger 85 procent lägre växthusgas utsläpp än bensin.
• Den största miljövinsten görs när inget matavfall uppstår alls!

Illustratör Emma Westberg



ALLA TYPER AV  
MATRESTER
Bröd, kakor, gryn
Frukt, fruktskal
Grönsaker
Kaffesump (inkl. filter), 
tepåse utan metallklämma
Kycklingben
Kärnor, t.ex. avokado, 
persika
Kött, fisk inkl. ben
Ofärgat hushållspapper
Pasta, ris
Popcorn, godis, choklad
Ägg/äggskal

ALLA TYPER AV  
FÖRPACKNINGAR
Aska
Bestick
Blommor (snittblommor  
går bra)
Blöjor, bindor, tamponger
Dammsugarpåsar
Disktrasor
Hundbajspåsar
Jord
Kaffekapslar
Kattsand, strö/sågspån  
från burdjur
Kuvert, post-it lappar
Plast, plastpåsar
Snus, cigaretter
Stearinljus, värmeljus
Stålull
Sushipinnar/grillspett
Reklam
Tops, plåster
Tuggummi

NEJJA

TIPS OCH RÅD
• Använd alltid påshållaren. Den ventilerar påsen och släpper ut fukt. 
• Låt blött avfall rinna av i slasken innan det läggs i påsen.
• Fyll endast påsen till den streckade linjen. 
• Byt påse efter max 3 dagar, även om den inte är full. 
• Lägg hushållspapper med matavfallet, det suger upp en del av fukten. 
• Rulla ihop påsen noggrant innan du lägger den i kärlet.

VAD RÄKNAS SOM MATAVFALL?
Matavfall är i princip allt ätbart, men framförallt sådant som blir 
över när du lagar mat eller har ätit, exempelvis skal, ben, kärnor, 
kaffesump och äggskal. Du kan även lägga ofärgat hushålls- 
papper bland matavfallet, det hjälper till att suga upp fukt. 

Det är viktigt att sortera rätt så att matavfallet kan behandlas 
biologiskt. Följ sorteringsanvisningen med exempel härintill. Det 
finns även en sorteringsanvisning på matavfalls påsen. 

MINSKA MATSVINNET
Minska matsvinnet genom att planera och äta upp maten, det är 
bara det oundvikliga matavfallet som egentligen hör hemma i  
matavfallspåsen (exempelvis skal, ben, kärnor, kaffesump och 
äggskal). Ur klimatsynpunkt är det cirka 10 gånger mer effektivt 
att förebygga matavfall än att använda matavfallet för biogas-
produktion.
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HÄMTSTÄLLEN FÖR MATAVFALLSPÅSAR

Saltsjö-Boo
• Boo kretsloppscentral
• Coop Extra, Orminge centrum
• Hemköp, Lännersta
• ICA Nära Björknäs, Björknäs centrum

Saltsjöbaden
• Fisksätra bibliotek (vid informationshyllan)
• ICA Supermarket Saltsjöbaden (i kassan) 
• Saltsjöbadens bibliotek, (i disken)
• Österviks kretsloppscentral

Sicklaön
• Dieselverkstadens bibliotek
• ICA Maxi Stormarknad
• ICA Kvantum, Sickla köpkvarter
• ICA Supermarket, Ektorp
• Nacka Forum bibliotek (vid toaletterna)
• Nacka stadshus (receptionen)
• Paradiset, Sickla köpkvarter
• Willys Hemma, Nacka Forum
• Willys Sickla, Sickla köpkvarter

Älta
• Coop Konsum, Älta Gård
• Cirkle K Älta (i kassan)
• ICA Nära, Älta centrum
• Älta bibliotek, Älta centrum
• Älta kretsloppscentral

HÄMTSTÄLLEN FÖR PÅSHÅLLARE
• Boo kretsloppscentral
• Älta kretsloppscentral
• Östervik kretsloppscentral

Listan med hämtställen för matavfallspåsar  
och påshållare kan komma att ändras.  
Mer information på nackavattenavfall.se/matavfall

FRÅGOR OM MATAVFALL
Kundservice Nacka vatten och avfall
tfn: 08-718 80 00, e-post: kundservice@nvoa.se
nackavattenavfall.se/kontakt

Mer information på: nackavattenavfall.se/matavfall
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