Matavfall.
Sortering och hämtning av matavfall
i villor och fritidshus

orebro.se/avfall

Sortering i köket
1. Vik ut påsen, platta till
den i botten och placera den
i påshållaren.

2. Lägg matavfall i påsen. Låt
blött avfall rinna av i vasken
innan du lägger det i påsen.

3. Fyll påsen till högst 2/3
och var noga med att vika
ihop den ordentligt så att
inget löst matavfall hamnar
i det bruna kärlet.

Matavfall
Exempel på vad du ska slänga i matavfallspåsen:
• Matrester som kött, fisk, ägg, frukt, grönsaker, ost, mjöl, ris och pasta,
både tillagade och råa.
• Kött- och fiskben, fiskrens och skaldjursrester.
• Skal från frukt, grönsaker och ägg.
• Bröd, kex, kakor och bullar.
• Kaffe- och tesump samt kaffe- och tefilter.
• Mindre växtdelar (inte kvistar, grenar och jord).
• Hushållspapper och servetter.
• Popcorn, chips, godis och choklad.

Scanna av QR-koden med din mobil
och se filmen om hur du sorterar matavfall

Restavfall
Restavfall är det avfall som blir kvar när du har sorterat ut ditt matavfall,
farliga avfall, el- och elektronikavfall, grovavfall, trädgårdsavfall, byggavfall,
förpackningar och tidningar.
Exempel på vad du ska slänga i det gröna avfallskärlet för restavfall:
• Fimpar, tobak, snus och
tuggummi.Säkringar.
• Tandborstar, diskborstar,
disktrasor.
• Tops.
• Blöjor, bindor och tamponger.   
• Dammsugarpåsar.
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Glasspinnar.
Kuvert.		
Kattsand (väl emballerad).
Ljusstumpar.
Porslin.

Användbara saker som t.ex. hela och rena kläder och leksaker kan du
lämna till en hjälporganisation.

Utrustning
Du får din sorteringsutrustning när ditt abonnemang börjar gälla.
Saknas något kontaktar du kommunens servicecenter på 019-21 10 00.

Matavfallspåsar
Du får matavfallspåsar ihop med resten av din utrustning när du påbörjar
ditt abonnemang. De påsarna beräknas räcka i cirka sex månader. När
matavfallspåsarna börjar ta slut och du vill ha nya sätter du en tom
matavfallspåse mellan kärlet och kärllocket på hämtningsdagen. När vi
tömmer ditt kärl lämnar vi en ny halvårsförbrukning av påsar. Påsarna
ingår i abonnemanget och de finns också att hämta på återvinningscentralerna och på Servicecenter på Drottninggatan 5.
Påsarna är tillverkade av ett speciellt vattenavvisande papper och ett
miljövänligt lim. Använd bara de påsar och den påshållare du får från
Örebro kommun. Ställ aldrig påsen i en behållare där det inte kommer in
luft som kan cirkulera runt påsen, då kan påsen bli blöt och gå sönder.

Hur ofta ska jag byta påse?
För att undvika lukt ska avfallet vara så torrt som möjligt när du lägger det
i matavfallspåsen. Fyll påsen till högst 2/3-delar. Matrester som lätt luktar
illa, till exempel räk- och kräftskal rekommenderar vi att du slänger samma
dag för att slippa dålig lukt. Blötare matrester kan du behöva slänga ut
varannan dag medan torrare matavfall kan klara sig längre. Det är bättre
att byta påse ofta, även om den bara är halvfull.

Avfallskärl och tömning
Det bruna kärlet med matavfall töms varannan vecka. För att slippa lukt
ur matavfallskärlet är det viktigt att hålla det rent och att sommartid se till
att det står i skuggan. Är kärlet rent och påsarna ordentligt tillslutna håller
du dessutom flugorna borta.

Få kärlet tömt - även på vintern
På vintern kan blöta matavfallspåsar frysa fast i kärlet. Om avfallet fryst
fast kan vi inte tömma kärlet. Det kan du motverka genom att se till att
papperspåsarna är torra. Ett annat sätt är att låta matavfallspåsen stå ute i
kylan några minuter innan du slänger den i matavfallskärlet. Fem minuter
brukar räcka för att ytan ska frysa till. Du kan även lägga en tidning
i botten av kärlet. Det är ditt ansvar som fastighetsägare att se till att
innehållet i kärlen går att tömma.

Rötning - från avfall till ny produkt
Vi kör ditt matavfall till en rötningsanläggning
och där görs biogas och biogödsel av dina
matrester. Genom att röta matavfallet skapar vi
ett kretslopp där vi återvinner och tar tillvara på
våra begränsade resurser av näringsämnen.

Frågor

VISSTE DU ATT PÅ
1 KG MATAVFALL KAN
DU ÅKA BIL 1 KM.

Funderar du på hur du ska sortera nåt speciellt?
Prova återvinningsguiden på vår hemsida. På
hemsidan kan du också läsa mer om till exempel
sortering och aktuella öppettider på återvinningscentralerna. Surfa in på
orebro.se/avfall eller kontakta Servicecenter på 019-21 10 00.
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