
Sortera ut ditt matavfall och 
bidra till en bättre miljö!
Genom att göra biogas och biogödsel av 
matavfallet bidrar vi till mindre miljöpåverkan 
och därmed en bättre miljö. Biogasen ersätter 
fossila bränslen och används som drivmedel till 
sopbilar, bussar och andra fordon. När bio-
gasen är producerad blir den rest som är kvar 
biogödsel, en perfekt ersättare för konstgödsel 
på våra åkrar. På så sätt sluter vi kretsloppet!

Matavfall är allt som blir över och inte kan 
sparas när du lagat eller ätit mat. Äppelskruttar, 
brödkanter, äggskal, frukt- och grönsaksres-
ter, samt fiskrens och köttben sorteras som 
matavfall. Matavfallet sorterar du i en brun 
papperspåse som läggs i ett brunt kärl avsett 
för matavfall.

Så använder du 
matavfallspåsen
• Vik ut den bruna papperspåsen och sätt den 

i hållaren. Det är viktigt att använda hållaren 
eftersom den gör att luft kan cirkulera runt 
påsen så att den håller sig torr.

• Vik ner kanterna runt papperspåsen, det gör 
det lättare att återförsluta påsen väl. 

• Återförslut påsen ordentligt genom att rulla 
ihop kanterna.

• Byt påse ofta, gärna varannan eller var tredje 
dag.

• Lägg påsen i ditt bruna sopkärl som är av-
sett för matavfall.

Tänk på att:
• Lägg gärna servetter, hushållspapper eller 

näsdukar i botten så suger det upp ev fukt.
• Låt blöta matrester rinna av innan de slängs.
• Torrskala gärna frukt och grönt direkt i 

påsen.
• Låt påsen stå i påshållaren.
• Fyll påsen max till den streckade linjen.
• Tryck inte ihop matavfallet i påsen.

Varför ska jag inte använda 
en plastpåse till matavfallet?
Använd aldrig plastpåse runt papperspåsen 
som tillhandahålls av renhållaren i Vara kom-
mun. Om plast kommer in i biogasprocessen 
måste stora mängder matavfall kasseras. Bruna 
kärl för matavfall som innehåller plast debiteras 
med felsorteringsavgift. 

Papperspåsen fungerar utmärkt i biogasproces-
sen. Genom att använda den kan allt matavfall 
användas till biogas och biogödsel.

Hur får jag fler påsar?

Bor du i villa?
Signalera till chauffören 
att du behöver fler påsar 
genom att klämma fast 
en påse med locket på 
ditt bruna kärl inför 
tömning. Då får du fler 
påsar vid nästa tömning. 

Du kan även hämta fler papperspåsar för ma-
tavfall på Återvinningscentralen och kommun-
huset i Vara.  

Bor du i lägenhet?
Kontakta din bostadsrättsförening eller hyres-
värd som tillhandahåller påsar.
Du kan även hämta påsar och på Återvinnings-
centralen i Vara, Turbingatan 14.

TACK  
för att du sorterar 
ut ditt matavfall!

🖤



Sorteringsguide

för matavfall

Kontakt
Ragn-Sells kommunpartners kundtjänst
Tel. 010-723 23 23

Avfallssamordnare Vara kommun
Tel. 0512-310 00

Mer information på vara.se/matavfall

NEJ TACK!

Detta ska du inte lägga i den bruna påsen: 

• Tuggummi
• Aska
• Cigarettfimpar
• Snus & tobak
• Plastpåsar och emballage
• Dammsugarpåsar
• Blöjor, bindor & tamponger
• Mediciner
• Jord och sand
• Kemikalier
• Kattsand
• Hundbajs

Tänk på att:
Glas, metall, plast och andra förpackningar ska 
sorteras på närmsta återvinningsstation.

JA TACK!

Detta kan du lägga i den bruna påsen: 

• Skal från frukt, grönsaker, ägg och skaldjur
• Mindre ben och rester från kött, fisk och 

fågel
• Pasta, ris och potatis
• Gryn och mjöl
• Bröd, kex, kakor och godis
• Kaffesump, kaffefilter och te
• Ost och pålägg
• Använda servetter, hushållspapper, toapap-

per och näsdukar


