FÖR KONTOR OCH LUNCHRUM

Låt matresterna
få nytt liv
Med din hjälp blir matavfallet
till biogas och ny näring

35 %

av alla
matrester kastas
i onödan.

Matavfall blir till biogas
och ny näring
Varje person ger upphov till en stor mängd avfall. Allt som kastas är inte skräp,
mycket går att återanvända eller återvinna till nya m
 aterial eller till energi.
Ert matavfall är en resurs. Om matresterna och fruktskalen istället s orteras
ut kan de behandlas biologiskt och omvandlas till biogas och biogödsel. Biogas
används till drivmedel för sopbilar, bussar och personbilar. Biogödsel används
som växtnäring till åkermark.
Det är även viktigt att slänga mindre mängder mat. 35 procent av alla
matrester kastas helt i onödan!
SÅ FUNK AR DET
Vilken typ av matavfallsinsamling som
passar bäst för er beror på fastighetens
förutsättningar, nuvarande avfallshantering
och möjligheten till separat h
 antering av
matavfall. Oavsett typ gäller följande:
Vi tillhandahåller 140-liters matavfallskärl
och affisch med instruktioner. Detta kostar
inget extra utan ingår i abonnemanget.
Beräkna cirka 50 sorterande anställda
per kärl.
Prisexempel: ett matavfallskärl som
hämtas en gång i veckan kostar 884 kronor
exklusive moms/år (2018).
FASTIGHETSÄGARENS ANSVAR:
• inköp av påsar och påshållare av valfri
leverantör på marknaden,
• eventuella informationsmöten och
• rengöring av matavfallskärlet.

TIPS!

Vik ner påsens kanter
så får du en stabilare
öppning.

DET HÄR HÄNDER MED M ATAVFALLET
Matavfallet hämtas av sopbilen och transporteras till en biogasanläggning
där det omvandlas till biogas och växtnäring i form av biogödsel.
För att kunna göra biogas och biogödsel av ditt matavfall är det viktigt
att det är rent. Det får inte vara blandat med förpackningar eller annat
hushållsavfall.
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grönsaker
kött
fisk
frukt
bröd
kaffesump, filter och tepåsar
hushållspapper
ofärgade servetter
skaldjurs- och äggskal

husdjursströ
blöjor
plast
kapsyler
cigarett fimpar
snittblommor
örtkrukor
dammsugarpåsar
nedbrytbara bioplastpåsar

Det finns flera olika
modeller och storlekar
av matavfallspåsar.
Välj den lösning
som passar er bäst.

VISSTE DU AT T ...

På fem kilo matavfall kan en
personbil köra nästan en mil.
Matavfallet från 3 000 personer
räcker för att köra en stadsbuss
i ett helt år.

Att tänka på när ni börjar
återvinna matavfall
INFOR MER A
Det är viktigt med tydlig information vid införandet för att få ett bra genomslag,
förslagsvis genom ett informationsmöte. Glöm inte att informera er städpersonal
om var de får tillgång till utrustningen och kan hämta fler påsar. För att det
insamlade matavfallet ska hålla hög kvalitet behövs även löpande information
och introduktion för nyanställda.
SORTER A
Det utsorterade matavfallet måste hålla hög kvalitet för att det ska kunna
behandlas och omvandlas till biogas och biogödsel. Om det ligger felaktigt
material i matavfallskärlen sker ingen tömning. Det är kundens ansvar att
sortera om, eller beställa extra hämtning som hushållsavfall till en extra kostnad.
PL ACER A
Placera kärlen så långt in i soprummet som möjligt för att undvika att annat
avfall än mat slängs i dem. Om de står utomhus bör det inte vara i direkt s olljus
eller så att förbipasserande använder dem som soptunna.
KOM IGÅNG!
När hämtplatsen är godkänd av oss kan du börja med den interna hanteringen.
Troligtvis kan de som sköter den interna avfallshanteringen i fastigheten även
hantera matavfallet. De arbetsuppgifter som tillkommer är att sätta i nya
matavfallspåsar i påshållaren och ta påsen till matavfallskärlet. Påsar bör
bytas minst måndag, onsdag och fredag.
MINDRE VERKSA MHETER
För verksamheter med högst tio anställda är det godkänt att i nstallera avfallskvarn som kopplas till avloppet. Kontrollera att fastighetsägaren g
 odkänner
installation av matavfallskvarn innan ni beställer. Kvarn köps hos v alfri leverantör.

Stockholm Vatten och Avfall sköter avfallshanteringen i Stockholms stad.
Vi ansvarar för att stockholmarnas hushållsavfall tas om hand på ett
miljömässigt och ekonomiskt sätt.
Enklast är att göra en intresseanmälan på www.svoa.se/matavfall.
Det går också bra att kontakta oss via e-post på matavfall@svoa.se
KONTAKTUPPGIFTER TILL VÅR KUNDTJÄNST
Telefon: 08-522 120 00
E-post: kund@svoa.se
HANTER A SOPHÄ MTNINGEN PÅ WEBBEN
Tilläggsbeställningar, reklamera hämtning eller annat gör du enklast
via vår e-tjänst.
1. Gå in på www.svoa.se, klicka på ”Logga in” uppe till höger,
klicka på ”Logga in avfall”.
2. Nu är du på Stockholms stads e-tjänstplattform. Är du ny i stadens
e-tjänstsystem skapar du ett konto, annars loggar du in med dina
befintliga uppgifter.
3.	När du loggat in fyller du i avtalsnummer och referensnummer.
Dessa hittar du på din sophämtningsfaktura. Nu kan du hantera
din sophämtning.
Läs mer om våra övriga avfallstjänster på www.svoa.se/avfall
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Intresseanmälan och kontakt

