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Läs allt om matavfallsinsamling på
www.norrtalje.se/matavfall
Lisätietoja suomeksi osoitteesta
www.norrtalje.se/ruokajate
For information in English, see
www.norrtalje.se/foodwaste

Så här sorterar du matavfall
i Norrtälje kommun
Att sortera ut matavfallet är standard i Norrtälje kommun.
Här beskriver vi hur du sorterar på rätt och lätt sätt samt
ger sorteringstips.
Småhus
Bor du i småhus ska allt matavfall läggas i det gråa
matavfallskärlet. Kärlet ska vara placerat bredvid
sopkärlet då de töms samtidigt. Hämtning av matavfallet kostar inget extra.

Flerbostadshus och verksamheter
Bor du i flerbostadshus eller har en verksamhet
följer du fastighetsägarens anvisningar var matavfallet ska lämnas. Vissa verksamheter betalar
för hämtning av matavfall.

För dig med eget matavfallskärl
Rengör kärlet sommartid för att få bort dålig lukt, skölj med
vatten (använd gärna regnvatten) och skura med borste.
Inga rengöringsmedel behövs. Spraya eller droppa lite ättika
i kärlet efteråt, det tar bort dålig lukt och håller flugorna borta.
Vintertid är det viktigt att se till att överflödig vätska rinner av
ordentligt innan matavfallet läggs i påsen, annars kan påsen
frysa fast i kärlet. Tänk på att påsar som sitter fast i kärlet
ansvarar fastighetsägaren för att lossa inför tömning.
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Så lyckas du med
din sortering
Använd alltid påshållaren
Placera alltid matavfallspåsen i påshållaren. Den underlättar ventilationen, vilket
minskar risken för dålig lukt och att påsen går sönder. Använd inte en plastpåse i,
under eller runt om påsen som hindrar avfuktningen. Om du flyttar ska påshållaren
lämnas kvar. Hållaren går bra att maskindiska.

Använd rätt påse
Använd endast matavfallspåsar av papper, andra typer av påsar
får inte finns i matavfallskärlet då de kan störa rötningsprocessen.
Påsarna är kostnadsfria och finns att hämta bland annat i flertalet
matbutiker. Alla hämtställen finns på www.norrtalje.se/matpase

Byt påse i tid
Fyll inte påsen över den streckade linjen. Byt påse minst var tredje
dag, även om den inte är full. Låt blött avfall, till exempel potatisskal,
rinna av en stund i vasken innan det läggs i påsen.

Stäng ordentligt
Stäng påsen ordentligt och släng den försiktigt så minskar risken
för att den läcker eller går sönder och ger dålig lukt.

Tänk på


Eftersom matavfallet ska omvandlas till biogas och biogödsel, är det viktigt att
påsen endast innehåller matavfall. Om det är förorenat av annat avfall är risken
stor att ditt matavfall inte kan användas.



Påsen kan bli lite blöt och missfärgad, men klarar mycket innan den går
Sönder. Följ våra sorteringsråd för bästa hållbarhet.



Lägg använt hushållspapper och servetter i påsen, så kan en del av fukten
sugas upp.



Minska eventuella problem med lukt och ohyra sommartid genom att spraya
eller droppa lite ättika i påsen. Byt gärna påse oftare sommartid.

Om du har frågor
www.norrtalje.se/matavfall eller Kontaktcenter
E-post: kontaktcenter@norrtalje.se
Tel: 0176 - 710 00
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Detta räknas som matavfall
Exempel på vad du får lägga i påsen:
 Alla slags matrester: tillagade, råa och gamla
 Benrester från kött, fisk och fågel
 Frukt- och grönsaksrester

Var fler påsar
finns att hämta
hittar du på
norrtalje.se/
matpase

 Ägg och äggskal
 Bröd av alla slag
 Torrvaror som mjöl, kryddor, ströbröd med mera
 Tepåsar, te och kaffesump
 Godis och snacks
 Katt- och hundmat, både blötmat och torrfoder
 Kaffefilter, hushållspapper och servetter

Detta räknas INTE som matavfall
Exempel:
 Matförpackningar (tuber, plast, aluminium, papper)
 Krukväxter och snittblommor
 Tobak, fimpar och snus
 Tuggummi
 Medicin (lämnas till apoteket)
 Glasspinnar, ätpinnar och våtservetter
 Jord, sand och kattsand
 Grillkol, aska och stearin

Tips för din matavfallssortering hittar
du på www.norrtalje.se/matavfall

Spara gärna denna sida, förslagsvis på insidan av en skåpdörr i köket.

