
Vill du veta mer?
Besök www.ssam.se/matavfall eller  

kontakta vår kundtjänst via info@ssam.se  
eller 0470-59 95 00

For information in 
a different language:

Visit our website www.ssam.se. 
At the top right corner of the homepage  

you can under the title SPRÅK, translate our 
information into the desired language.

Matavfallet 
blir till biogas

Information till 
flerfamiljshus

Sopor är inte 
bara skräp!
Matavfall är en resurs värt att ta 
hand om. Varje år slänger svenska 
folket cirka 1,3 miljoner ton mat  
och det är hushållen som slänger 
mest mat av alla. De står för  
ungefär hälften av den mat som 
årligen slängs.

Visste du att 
Av en påse matavfall produceras biogas 

som driver en personbil 2,5 km!



Kan man köra bil 
på gamla bananskal?
Efter att matavfallet har sorterats ut och 
samlats in, transporteras det till en 
rötningsanläggning. Genom rötning kan 
man ta vara på både den energi och de 
näringsämnensomfinnsimatavfallet.
Under rötningsprocessen bildas energirik 
biogas. Gasen kan förädlas till miljö-
vänligt fordonsbränsle. På så sätt blir 
det mindre utsläpp och en renare luft 
i vår närmiljö. 

Tillbaka till kretsloppet 
Kvarefterrötningenfinnsocksåennäringsrik
restprodukt. Den kan användas som gödning 
på åkermark. Matavfallet förbehandlas i Växjö 
kommunsomärcertifierade,vilketbetyderatt
slammet analyseras och kontrolleras noga innan 
näringen återförs till jordbrukets kretslopp.

Därför sorterar vi matavfall 
Vi behöver ditt matavfall för att kunna producera 
såmycketbiogassommöjligt.Därförfinnsdetta
system för insamling av matavfall.

Hur fungerar detta i 
flerfamiljshus?
Inom en snar framtid har alla möjlighet att 
sortera sitt matavfall. För boende i en hyres- 
eller bostadsrätt brukar fastighetsägaren 
ansvara för sophämtningen och teckna avtal 
för hela fastigheten. Därmed ingår avgiften för 
sophämtning i lägenhetshyran. 

Det är därmed fastighetsägaren som bestämmer 
om fastigheten ska sortera ut matavfall. Om du 
önskar att sortera matavfall i din fastighet eller i 
din verksamhet, kontakta din fastighetsägare.

Matavfall blir
fordonsbränsle

Påsarna med matavfall läggs i ett särskilt 
sopkärl. Det övriga hushållsavfallet läggs i det 
vanliga sopkärlet, precis som tidigare.

Matavfallet rötas och blir biogas, som 
kan användas till att driva fordon på ett 
miljövänligt fordonsbränsle.

Så här går det till att  
sortera matavfall: 
Matavfallet ska sorteras i speciella 
papperspåsar. Fastighetsägare ansvarar 
förattpåsarfinnstillgängliga.


