
Matavfall – 
en viktig resurs 
Enkla tips för bra hantering av ditt matavfall 



Så här sorterar du ditt 
matavfall 

• Placera den bruna matavfallspåsen i 
påshållaren som du har fått av Mölndals 
stad eller din hyresvärd.

• Lägg de avrunna matresterna i den bruna 
påsen.

• Tänk på att pressa ur överflödigt vatten från 
avfallet med exempelvis en slaskskrapa. Då 
blir inte påsen för blöt. 
 

• Fyll inte påsen mer än till markerat 
maxstreck. Stäng påsen ordentligt och ta 
ut den senast var tredje dag, även om den 
inte är full. 

• Lämna påsen i det bruna kärlet för 
matavfall i ditt miljöhus eller flerfackskärl.

• Lägg ALDRIG den bruna påsen i en 
plastpåse. Inte heller i bioplatspåsar som är 
biologiskt nedbrytbara och komposterbara.

Räknar vi om energin i EN påse matavfall till el 
så räcker den till att ladda din mobiltelefon i 2500 
timmar – alltså dygnet runt i över 100 dagar!

Det här lägger du i bruna påsen

I matavfallspåsen lägger du matrester, råa  eller tillagade, som inte går att äta 
längre. Allt det här kan omvandlas till värdefull energi. 

• Fisk- och skaldjursrester
• Ris, mjöl och pasta
• Ägg och äggskal 
• Frukt- och grönsaksrester 
• Te och tepåsar (utan etiketter och 

häftklammer)
• Kaffesump och kaffefilter 

• Bröd och kakor
• Rester från blommor (inte jord)
• Popcorn, godis och choklad 
• Hushållspapper och servetter som 

du använder för att torka av fett ur 
stekpannan eller som du använder i 
samband med måltid.

Sortera ditt matavfall så blir det till biogas och 
biogödsel. Enkelt och resurseffektivt! 



tack!

Du gör 
skillnad

molndal.se/matavfall

När du sorterar ut matavfallet bidrar 
du till minskade koldioxidutsläpp, 
kretsloppet av näringsämnen och en 
smart användning av våra resurser.  
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