HÅLLBAR
INFORMATION TILL DIG SOM BOR I SIGTUNA KOMMUN

SORTERA
MATRESTEN
DET SKA
VARA LÄTT
ATT GÖRA
RÄTT
BLI ”FETTSMART”

MATAVFALLSPÅSEN

FETT-TRATTEN

SORTERA RÄTT
SÅ BLIR DINA
MATRESTER
MILJÖSMART
BRÄNSLE!

DET HÄR SKA DU LÄGGA
I MATAVFALLSPÅSEN
•
•
•
•
•
•
•

Alla slags matrester, både råa och tillagade.
Kött, korv, fisk, fläsk, kyckling och skaldjur.
Frukt- och grönsaksrester, skal.
Kaffesump, kaffefilter, teblad/tepåsar.
Pasta, nudlar och ris.
Bröd; hårt, mjukt och kaffebröd.
Äggskal.

VAD ÄR MATAVFALL?
Matavfall är sådant som blir över och inte kan
sparas när du lagat eller ätit mat. Vill du minska
mängden matavfall? Köp inte mer mat än du tror
att det går åt eller gör lunchlådor och mellanmål
av mat som blir över.

TIPS

En påse matavfall ger biogas till cirka 2,5 km körning med en biogasdriven
personbil. Biogas kan alltså ersätta både bensin och diesel, och biogödsel kan
ersätta konstgödsel. Det innebär att vi och miljön blir vinnare flera gånger om.
De matrester som vi samlar in rötas, en process som ger både biogas – det renaste
fordonsbränsle som finns idag och biogödsel som kan ersätta konstgödsel inom
jordbruket.

• Låt blött matavfall som potatisskal rinna av
i vasken eller skala direkt i ett durkslag.
• Fyll inte påsen mer än till markeringen.
• Byt påse ofta.
Om du har eget kärl för matavfall:
• Spraya insidan med ättika på sommaren
så trivs inte flugorna.
• Låt matavfallspåsen frysa ihop på vintern
innan du stoppar den i kärlet eller skaka
kärlet så att påsarna inte fryser fast.

på:
k
Tän

EGEN KOMPOSTERING AV
MATAVFALL

HÄLL GAMMALT
MATFETT I EN
PET-FLASKA,
DET GÖR
UNDERVERK!

DET HÄR SKA DU HÄLLA
I FETT-TRATTEN
• Matolja.
• Rester av fett i stekpannan.
• Olja från burkar och konserver.

VIKTIGT
Matfett eller olja ska aldrig hällas ut i slasken.
Fettpåbyggnaden inuti avloppen leder till att
diametern på rören minskar och flödet av
avloppsvattnet saktas ner, tills det slutligen blir
stopp. Avloppsstoppen kan leda till översvämningar och lukten kan locka till sig oönskade
gäster såsom råttor. Fettsyrorna som samlas är
dessutom frätande för betongrören.

VISSTE DU ATT

Om du häller matfett i diskhon stelnar det och täpper till rören. Det problemet slipper du om du i stället häller fettet i en flaska. Lika enkelt för dig men
bättre för både rör och miljö. Flaskan med uppsamlat matfett kan du antingen
lägga bland dina vanliga hushållssopor eller lämna in till återvinningscentralen
eller miljöbilen så blir det till nya råvaror.
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Flaskan med insamlat matfett kan slängas i
vanliga hushållssoporna, men lämnar du istället
in den till återvinningscentralen eller miljöbilen
blir ditt fett till nya råvaror.

HÄMTA DIN FETT-TRATT!

MATFETT

Med fett-tratten blir det lätt att återvinna och
du slipper kladd. Hämta din tratt gratis på
återvinningsstationen eller i kommunhuset.

OBS! Låt
matfettet
svalna först.

Vid egen kompostering av matavfall ska anmälan
alltid göras till miljö- och hälsoskyddskontoret,
telefon 08-591 260 00.

HÄMTA DINA PÅSAR!
Använd endast den bruna
matavfallspåsen som du har fått
av oss. Den är lätt nedbrytbar och
fungerar i behandlingsanläggningen.
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Påsar finns att hämta hos Brista Återvinningscentral, Drakegården i Sigtuna, Kommunhuset/
receptionen Märsta, Lunda Livs, Matöppet i
Rosersberg, Märsta bibliotek, Sigtuna bibliotek
och Valsta bibliotek.

Använd slaskskrapan och låt
vätskan rinna av i vasken innan
du lägger matavfallet i påsen.

Sopbil med matavfall till anläggning

Matavfallspåse i
brunt kärl

Biogas går till drivmedelsanläggningar där du kan
tanka din Biogasbil

Produktion i
biogasanläggning
av drivmedel

Sätt tratten på en ren
Häll använt matfett i flaskan.
Skruva på korken och lämna in
flaska. Spara gärna den Sila olja från tonfisk, oliver m.m. till återvinningscentralen eller
direkt i tratten.
släng den bland hushållsavfall.
vanliga korken i tratten.
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Flaskan till återvinningscentral/miljöbilen

Biogas

Biogödsel

Matrester i
matavfallspåse

Slatten i tratten

Mat går från bord till jord
och tillbaka till bord

Biogödsel går ut på åkermarken
och sluter kretsloppet

Fettet skickas
vidare i stora fat

Fettet tvättas och
återvinns. Det blir
bildäck, ljus, färg,
plast m.m.

AV 1 PÅSE MATAVFALL
KOMMER DU 2,5 KM
MED EN PERSONBIL
Ditt matavfall återanvänds till biogas och
biogödsel. Biogas från avfall ger hela 95 %
lägre utsläpp av växthusgaserna metan,
lustgas och koldioxid jämfört med bensin.

”ETT RENT NÖJE”

MATFETTET DU
ÅTERVINNER KAN
BLI TILL BILDÄCK!
Ditt matfett återanvänds till stearinljus, bildäck,
tvättmedel och mycket mer. När du lämnar in
matfett hjälper du till att bevara regnskogen. Återvunnen matolja minskar nämligen efterfrågan på
palmolja vars plantager ofta leder till att regnskog
avverkas.

STORT TACK!
Tack vare alla er som sorterat ut matrester så ligger Sigtuna kommun på en klar andra
plats vad gäller insamling av matavfall i Stockholms län. Vi har samlat in 45,5 kg
matavfall per invånare under år 2016. Det motsvarar tillräckligt mycket biogas för
att köra 60 varv runt jorden med en miljöbil!

Sigtuna Vatten & Renhållning AB är ett
helägt kommunalt bolag med ansvar
för avfallshantering, vatten- och avloppsförsörjning i Sigtuna kommun.
”Synen på avfallshantering är på väg att
förändras. Från att bara vara ett sätt att bli av
med onyttiga rester och saker vi vill bli av med
går vi mot att prata om en ökad nyttjandegrad
och återanvändning som en del av en cirkulär
ekonomi.
I en nyligen lämnad statlig utredning påpekas
kommunernas viktiga roll i sammanhanget
genom närheten till invånarna. Informationsinsatser för att främja återanvändning kan
varvas med praktiska insatser för mer återbruk
vid återvinningscentralen. Kommunerna har
även möjligheten att på ett tydligt sätt anknyta
till källsortering och insamling av matrester och
förpackningar för att ge invånarna ett
helhetsperspektiv.
Det finns också nya nationella mål på avfallsområdet, bland annat för insamlingen av matrester. Målet till 2018 är att minst 50 procent
av matavfallet ska behandlas biologiskt så
att växtnäringen tas tillvara och återförs till
jordbruket och minst 40 procent av matavfallet
behandlas så att även energi tas till vara, t. ex.
genom produktion av biogas. Även om vi ligger
bra till i Sigtuna kommun vill vi fortsätta att
utveckla insamlingen. Och det kan bara göras
om alla hjälper till. Det ska vara lätt att göra
rätt och ett rent nöje att sortera och
återvinna!”

TÄVLING!

NAMNGE VÅR NYA MASKOT!
Skicka ditt förslag senast den 15/6 via post till
Sigtuna Vatten & Renhållning AB, Södergatan 20,
195 85 Märsta.
Märk ditt kuvert med ”Maskot”. Du kan även
maila in ditt förslag till info@sigtunavatten.se.
Skriv då ”Maskot” i ämnesraden.
Tävlingen avgörs 21/6 och vinnaren presenteras på vår
hemsida, www.sigtunavatten.se

SIGTUNA VATTEN OCH RENHÅLLNING AB – www.sigtunavatten.se – info@sigtunavatten.se – 08-409 251 01

Greger Svensson
VD Sigtuna Vatten & Renhållning AB

