
Insamling av matavfall 
för hushåll 
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Att använda gröna påsen är mycket 
enkelt! Matavfall från ditt hushåll läggs i 
de gröna påsarna som kommunen delar 
ut. Dessa försluts med dubbelknut och 
kastas i samma kärl som dina övriga 
soppåsar. När sopbilen kommer och 
tömmer kärlet körs den till en optisk 
sorteringsanläggning. Där blir matavfallet 
till bränsle och gödsel. 

Matavfall är omöjligt att undvika helt, men 
tillsammans kan vi arbeta för att minska 
maten som slängs  i våra hushåll. Mat 
som blivit över, för gammal eller rester 
från matlagning så som skal och ben slängs i 
den gröna påsen och försluts med dubbelknut. 
Gröna  påsen kastas i soptunnan och sopbilen hämtar 
sedan dina sopor och skickar det till optisk sortering. Där 
läser en kamera av färgen på den gröna påsen och avskiljer 
dessa från resterande avfall. Därför är det viktigt att inga andra 
påsar används till matrester då de inte kommer att sorteras ut. Det 
är också viktigt att det inte förkommer några lösa sopor i kärlet då 
detta kan försvåra avläsningen av de gröna påsarna. Lösa sopor bidrar även till 
större mängd nedskräpning i naturen då det lätt sprids med vinden. Det är endast 
matrester som ska hamna i den gröna påsen då innehållet rötas och blir till biogas 
och biogödsel. Vi vill exempelvis inte ha fimpar, snus eller gamla läkemedel i jorden 
där vår framtida mat ska växa. 

GRÖNA 
PÅSEN

Genom att slänga ditt matavfall 
i gröna påsen gör du miljön en stor tjänst!

Varje år slänger 
Mjölby kommuns hushåll

matavfall i fel påse. Rätt 
sorterat hade det räckt till att 

köra en biogasdriven bil

800 ton

Fyra varv 
runt jorden



 n Du slänger matavfallet i Gröna påsen. 

 o När påsen är full knyter du dubbelknut på den. 

 p Släng Gröna påsen i din vanliga soptunnan. 

 q Sopbilen hämtar soporna. 

 r Sopbilen töms och de gröna påsarna skiljs ut 
genom optisk sortering. 

 s Innehållet från de gröna påsarna rötas och blir till bio-
gas och biogödsel. Biogasen kan driva exempelvis kollek-
tivtrafiken. 

 t Biogödslet kan sedan användas för att producera nya 
livsmedel. 
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FRÅGOR OCH SVAR:
Var placerar jag Gröna påsen?
Den gröna påsen placeras i en 
separat påshållare. För att undvika 
lukt ska påshållaren inte ha 
något lock. Förslagsvis placerar 
du matavfallsbehållaren under 
diskbänken bredvid din vanliga 
soppåse.

Var slänger jag gröna påsen?
När den gröna påsen är full knyter 
du en dubbelknut, precis som på de 
andra soppåsarna, och slänger den i 
din soptunna.

Vad gör jag när påsarna tar slut?
Du som bor i villa, och har tömning 
med sidlastare, får varje höst tre 
rullar med gröna påsar. Om du 
skulle behöva fler kan du hämta nya 
på Hulje återvinningscentral eller 
i receptionen i stadshuset. Det går 
även att hämta i biblioteksfilialerna i 
Skänninge, Väderstad och Mantorp. 
Du som inte har hämtning med 
sidlastare kan knyta en grön påse på 
sopkärlet så lämnar chauffören en 
ny rulle på locket. Glöm inte att ta 
bort den gröna påsen från locket när 
du fått nya påsar. 

Vad slänger jag i gröna påsen?
För att systemet ska fungera är det 
viktigt att endast slänga matrester 
i den gröna påsen. Det kan vara 
matrester som blivit kvar på tallrik-
en, mat som blivit för gammal och 
sådant som blir över när du tillagar 
mat som exempelvis potatisskal, 
äggskal, matfett, kött- och fiskben 
eller kaffesump. På baksidan av den 
här broschyren finns en beskrivning 
av vad som ska slängas och inte i den 
gröna påsen. Klipp ut den och sätt 
upp den i köket!

Varför ser påsen ut som den gör?
Den gröna påsen är lite mindre 
än en vanlig soppåse. Detta beror 
på att den kan behöva slängas lite 
oftare för att undvika lukt. Påsen har 
dessutom inte några vanliga handtag 
eftersom den inte ska användas till 
annat än just matrester. Färgen på 
påsen är anpassad för att kamerorna 
i sorteringsanläggningen automatiskt 
ska läsa av och sortera ut de gröna 
påsarna från de andra soppåsarna.

Kan jag kompostera mitt 
matavfall hemma? 
Det är tillåtet att kompostera dina 
matrester, under förutsättning att 
du  har anmält det till Miljökontoret. 
Om du använden den gröna påsen 
blir dock miljönyttan ännu större 
eftersom det både blir biogas och 
biogödsel.
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 n Om maten luktar, smakar och ser bra ut, 
är den oftast det och går utmärkt att äta. 
Tillsammans kan vi minska mängden 
matavfall.
 o Inga lösa sopor i kärlet. Det förhindrar och 
försvårar den optiska sorteringen. 
 p Alla påsar ska vara väl förslutna med 
dubbelknut.
 q Blanda de vanliga soppåsarna med de 
gröna påsarna i sopkärlet.
 r Eventuella extrasäckar som lämnas i 
samband med tömning får inte vara större 
än 125 liter.

Tänk på:



Mjölby kommun
Kundservice:   0142-852 33

Telefontid vardagar: 09:30-12:00 samt 13:30-15:30

E-post:   TKDebitering@mjolby.se

Det här ska du slänga i gröna påsen

Matfett 
Smör, margarin, 
olja, kokosfett 
och så vidare

Matrester
Råa och till-
agade, ex kött, 
rotsaker, sallad, 
pasta, bröd, 
bönor, sylt.

    

Ben & skal
Kött- och fisk-
ben, fiskrens, 
skal från skald-
jur och ägg
    

Frukt & grönt
Skruttar, skal 
och kärnor, frukt 
och grönsaker 
som blivit för 
gamla
   

Kaffe & te
Kaffesump filter, 
tepåsar och 
teblad

Det här ska du inte slänga i gröna påsen

Servetter & papper
Hushålls- och toapap-
per, blöjor, bidor och 
tamponger

Växter med mera
Krukväxter, jord, grus, 
hund- och kattbajs, 
kattsand

Tobak
Fimpar och snus
    

Läkemedel
Gamla läkemedel ska 
lämnas in på apotek

Läs mer på mjolby.se/gronapasen


