
Vad får jag lägga i 
matavfallspåsen?

 Sortera som matavfall
•   Råa eller tillagade matrester av t.ex.  
    grönsaker, frukt, fisk, fågel, kött och ägg 
•   Skal från frukt, grönsaker, skaldjur
•   Bröd, kex, kakor och bullar
•   Choklad och annat godis utan papper
    (undantag tuggummi) 
•   Mjöl, gryn och pasta
•   Hushållspapper
•   Kaffesump, kaffefilter och tepåsar
•   Jäst
•   Snittblommor och blomblad
•   Kärnor och nötskal, t.ex. avokado, oliver       

 Ej matavfall
•   Kattsand
•   Matavfall med förpackningen kvar,  
     t.ex. plast runt gurka och sallad
•   Jord, lecakulor, sjösten eller liknande     
    från krukväxter eller trädgård
•   Tuggummi
•   Blöjor och bindor
•   Tepåsar av nylon
•   Hår
•   Hundbajs
•   Snus
•   Färgat papper, t.ex. servetter

Behöver du fler papperspåsar?
Villor: Om du behöver fler papperspåsar klämmer du fast en papperspåse i locket på ditt       
avfallskärl samma dag som det ska tömmas. Då lämnar chauffören en ny bunt med påsar på 
ditt kärl.

Flerbostadshus: Fastighetsägaren ansvarar för att påsar finns tillgängliga.

Sorteringstips
•   Låt blött avfall rinna av i vasken innan du lägger det i papperspåsen. 
•   Använd påshållaren du fått med i startpaketet eftersom den ventilerar påsen. 
•   Är matavfallet mycket blött kan du lägga tidningspapper eller hushållspapper i botten på   
    påsen för att torka upp. 
•   Använd dubbla papperspåsar om du har mycket blött avfall. Lägg inte papperspåsen   
    i en plastpåse.
•   Fyll inte påsen högre upp än till den streckade linjen, så blir påsen lättare att stänga. 
•   Vik ihop påsen noga så att den inte öppnar sig i kärlet och lägg ned den försiktigt. 
•   Byt påse minst var tredje dag, även om påsen inte är full.
•   Släng enbart papperspåsar i det grå matavfallskärlet. 
•   Spola gärna ur ditt avfallskärl regelbundet och spraya i lite ättika för att motverka dålig lukt. 
•   Avfallskärlet bör stå i skugga under sommarmånaderna för att undvika dålig lukt.



Sort out as food waste
• Raw or cooked food residues of e.g.  

vegetables, fruit, fish, bird, meat and eggs
• Shells from fruit, vegetables, seafood
• Bread, biscuits, cakes and buns
• Chocolate and other candy without paper (gum 

exception)
• Flour, groats and pasta
• Kitchen towel paper
• Coffee sump, coffee filters and tea bags
• Yeast
• Cut flowers and flower petals
• Core and nutshell, eg. avocados, olives 

Sorting tips
• Allow wet waste to drain off in the sink before placing it in the paper bag.
• Use the bag holder that you received in the starter pack as it will ventilate the bag.
• If the food waste is very wet, you can place newspaper or paper kitchen towels at the bottom of 

the bag to help dry the waste. 
• Do not put the paper bag in a plastic bag. Use dual paper bags if you have very wet waste.
• Don’t fill the bag higher than the dotted line. It will then be easier to close.
• Fold up the paper bag so that it doesn’t open up in the waste container and place it carefully in 

the container.
• Replace the paper bag at least every third day, even if the bag is not full.
• Rinse out your waste cointainer regularly and spray in a little spirit vinegar to avoid bad smells.
• The waste container should stand in the shade during the summer months to avoid bad smells.

Do you need more paper bags?
Villas: If you need more paper bags, clip a paper bag in the lid of your waste container the same 
day it will be emptied. The driver then leaves a new bundle of bags at your container.

Apartment block: The property owner is responsible for making paper bags available.

Not food waste
• Cat litter
• Food waste with the packaging left,  

eg. plastic around cucumber and salad
• Soil, clay ponds, sea stone or similar from 

potted plants or garden
• Chewing gum
• Diapers and napkins
• Nylon tea bags
• Hair
• Dog droppings
• Moist snuff
• Colored paper, e.g. napkins

What can I put into
the food waste bag?

For information in other languages, please visit ssam.se/matavfall and 
use the translation function. You find the function in the menu in the top 
right corner of the webpage.


