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Använd bara pappers-
påsar för matavfall!

JA TACK!
Fruktskal 
Grönsaksrens 
Kött, fisk 
Matrester, bröd 
Hushållspapper 
Kaffesump 
Tepåsar 
Snittblommor

NEJ TACK!
Tobak 

Kattsand
Jord, lera 

Blöjor, bindor 
Trädgårdsavfall 

Dammsugarpåsar 
All form av plast 

Kartong 
Grillkol

Placera papperspåsen i den påshållare som du fått 
av Ljusdal Energi. 
Släng aldrig plast i din papperspåse för matavfall. 
Sätt inte heller någon plastpåse i eller runt
matavfallspåsen. Plastpåsar ska sorteras som 
plastförpackningar och lämnas på en 
återvinningsstation.

Vad ska jag göra med mitt 
matavfall?
Det ska läggas separat i den bruna matavfallspåsen för att samlas in och 
därefter behandlas i en biogasanläggning. Där blir matavfallet till 
miljövänlig biogas och biogödsel. Biogasen används som fordonsgas och 
den näringsrika biogödseln förs tillbaka till åkermark.

Vad är matavfall? 



BLÖTT MATAVFALL
Om ditt matavfall är väldigt blött är det 
bra om matavfallet får rinna av i vasken 
innan det läggs i matavfallspåsen.
Ett tips kan vara att torrskala t.ex. potatis 
och morötter rakt ner i påsen.

PÅSEN BEHÖVER LUFT 
Matavfallspåsarna är väldigt tåliga mot 
fukt men behöver ordentligt med luft. Låt 
påsen sitta i den hållare du fått av 
Ljusdal Energi. Hållaren gör att luften 
även kommer in underifrån och då håller 
påsen bättre.

SOMMAR OCH VARMT
På sommaren är det viktigt att byta 
påsar ofta och se till att matavfallet 
håller sig så torrt som möjligt. Varma 
sommardagar är det också bra om 
sopkärlet står så skuggigt som 
möjligt. Rengör kärlet emellanåt. 
Använd såpa eller diskmedel och 
spola sedan ur det.

FÖREBYGG LUKT
Illaluktande matavfall som till 
exempel fiskrens och skal från 
skaldjur kan, efter att det har fått 
rinna av, lindas in i hushålls- eller 
tidningspapper. På sommaren kan 
det vara bra att lägga lite extra 
tidningspapper i botten för att 
förhindra lukt och eventuella flugor.

Hur ska jag 
placera kärlen?
I och med införandet av matavfalls-
insamling kommer de som väljer att vara 
med få två kärl vid sin fastighet.
Dessa kärl töms med en sidlastare, vilket 
innebär att kärlen behöver stå ungefär 
40 cm ifrån varandra med öppningen ut 
mot vägen för att vi ska ha möjlighet att 
komma åt att tömma dem.

De bästa 
 

tipsen!



Vanliga frågor 
och svar

MÅSTE JAG SORTERA MITT MATAVFALL?
Nej, det måste du inte. Det är ett frivilligt system, men en miljöstyrande taxa kommer att 
tillämpas. För att uppnå en förändring och få en bättre miljö behöver vi alla hjälpas åt och 
bidra.

VAD HÄNDER MED MATAVFALLET?
Från Åkerslund Återvinningscentral transporterar vi matavfallet till avfallsanläggningen i 
Bollnäs, där det omlastas och transporteras vidare till Ekogas i Gävle. Där rötas matavfallet 
till biogas. Rötresten används sedan som gödsel på åkermark.

VARFÖR ANVÄNDS PAPPERSPÅSAR TILL MATAVFALLET?
Efter att matavfallet har rötats till biogas blir det en rötrest kvar som används som gödsel på 
åkermark. Rötslammet får inte innehålla plast om det ska användas som gödsel. 

MIN PAPPERSPÅSE LUKTAR OCH DET ÄR FULA FLÄCKAR PÅ UTSIDAN, VAD SKA JAG GÖRA?
Det är helt normalt att det blir fett- och fuktfläckar på papperspåsen. Det visar bara att påsen 
fungerar som den ska. Papperspåsens funktion är att andas och på så vis kan fukten från 
matavfallet dunsta.

VARFÖR SKA JAG ANVÄNDA PÅSHÅLLAREN?
Påshållaren är ventilerad och utformad för att papperspåsen ska få den luft som behövs. Låt 
alltid papperspåsen stå i påshållaren. Byt påse ofta, gärna varannan eller var tredje dag så 
undviker du lukt. Det går bra att lägga tidningspapper eller hushållspapper i botten på påsen 
som suger upp lite av det blöta.

VAD FÅR JAG SLÄNGA I PÅSEN FÖR MATAVFALL?
Matrester, både råa och tillagade. Till exempel kött, grönsaker och äggskal. 

VAD FÅR JAG INTE SLÄNGA I PÅSEN FÖR MATAVFALL?
Sådant som inte är mat, till exempel kattsand eller hundbajs, blöjor, plast, batterier och 
kapsyler.

Har du frågor? Kontakta oss! Tfn 0651-760 750 info@ljusdalenergi.se www.ljusdalenergi.se




