Information om hur du sorterar ut ditt matavfall
i Tierps kommun.

Nu är det dags att börja
sortera ut matavfallet!

Vi ger råd och tips för att underlätta
sortering hemma hos dig.

Vi tar hand om energin i matavfallet
Tierp är en av de 200 kommuner som valt att sortera ut matavfall för
att minska resursslöseri och främja miljön. Utsorteringen gör att all energi som finns i matavfallet kan tas tillvara. Alla som bor i Tierps kommun, såväl i villa som lägenhet, har möjlighet att sortera ut sitt matavfall.
Att delta i den centrala matavfallsinsamlingen är frivilligt, dock
Tierps kommun har nu från 2018 en miljöstyrd renhållningstaxa. Det
innebär att de som väljer att inte sortera ut sitt matavfall och därmed bidra till en större miljöpåverkan kommer att få betala mer för sitt
osorterade abonnemang än de som väjer att fortsätta sortera sitt avfall.
I den här broschyren ger vi information om den centrala matavfallsinsamlingen i Tierps kommun, samt handledning till hur ni får
sorteringen att fungera bra hemma hos er.

Fakta om matavfall:
En matavfallspåse kan
räcka till biogas
för 3 km bilkörning

Denna broschyr har producerats av Tierps Energi & Miljö AB
Telefon: 0293 - 21 99 00 (vx) E-post: kundtjanst@temab.tierp.se
TEMABs webbplats: http://temab.tierp.se
Tryck: Strands Grafiska, Lindesberg.
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Vad blir det av matavfallet?
Allt matavfall som samlas in i Tierps kommun skickas till en biogasanläggning där det omvandlas till drivmedel för fordonstrafik. Biogasproduktionen skapar en restprodukt som omvandlas till gödsel, vilket uppländska jorbruk sprider på sina åkrar. Jordbruken ger oss i sin tur många
av våra livsmedel, som blir till matavfall igen.

Det är denna cirkelrörelse som kan kallas matavfallets kretslopp!

Bussar och fordon
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Så fungerar sorteringen hemma
Alla i kommunen skall ha fått ett startkit för att göra utsorteringen av
matavfall så smidig som möjligt. Vid sidan av det gröna avfallskärlet för
brännbart avfall kom- mer ni då även att få ett brunt kärl till
matavfallet.
Vi har valt papperspåsar för matavfallsinsamling då det är den mest miljövänliga metoden
och används av de flesta kommuner. De papperspåsar som ni får av oss är anpassade för
matavfall och ger största möjliga ventilation.

Innan ni kan börja sortera kommer ni (eller er fastighetsägare för flerbostadshus) att få ut ett startkit
innehållande denna broschyr, ett brunt kärl för matavfall, en påsbehållare, en slask-up samt en första
uppsättning papperspåsar. Allt för att göra det så
enkelt som möjligt att börja med sorteringen.
Påshållaren skruvar ni lämpligen fast på insidan av
dörren under diskbänken. Fäst gärna det A5-klistermärke ni får med i start-kitet och fäst påshållaren under som på bilden till höger.
Fler papperspåsar kommer sedan att finnas att
hämta kostnadsfritt på ett flertal platser runtom i
kommunen.
Här kan du hämta nya matavfallspåsar kostnadsfritt
•
•
•
•
•
•
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Hemköp, Tierp
Coop, Karlholm
Coop, Tierp
ICA Torget, Skärplinge
Lidl, Tierp
ICA Supermarket, Örbyhus

•
•
•
•
•

ICA Månkarbo
ICA Nära, Söderfors
ICA Nära, Edvalla
ICA Supermarket, Tierp
Återvinningscentraler i Tierp,
Gatmot och Skärplinge.

Hantering av kärl och påsar
Rengöring av avfallskärl
TEMAB ansvarar inte för avfallkärlens rengöring. Rengöring är
fastighetsägarens ansvar. Vid rätt hantering behöver inte de bruna
kärlen rengöras oftare än ni rengör det gröna kärlet.
Ni ansvarar för tillgänglighet
Tänk på att ni som fastighetsägare ansvarar för att det går att
komma fram till kärlet vid tömning.
Placering av matavfallskärlet
Placera det i anslutning till ert befintliga gröna kärl.
Hur ofta skall vi kasta avfallspåsarna i kärlet?
Kasta matavfallspåsen var tredje dag, även om påsen inte är fylld
till markeringen som anger högsta nivå.

Tips för att undvika onödig lukt

Vid rätt hantering av matavfallet och påsarna undgår man onödig odör.
För att minska risken var noga med att:
•försluta avfallspåsen väl genom att rulla
ihop den som en godispåse
• endast använda de ventilerade behållare ni får från TEMAB
• skölja av illaluktand e matavfall som
räkskal i iskallt vatten och slå sedan in det
i hushålls- eller tidningspapper
• hålla kärlet rent och rengöra påshållaren
• låta matavfallet rinna av ordentligt innan det
läggs i matavfallspåsen

Alla kan inte göra al
lt, men vi kan alla göra något för
miljön. Och att sorter
a ut ert matavfall är en bra början!
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Så här gör ni i köket
1. Sortera ut
Matavfall är allt som blir över och inte
kan sparas när du lagat eller ätit mat.
Rester, både tillagade och råa av:
• kött, fisk (även ben) och skaldjur
• ost och äggskal
• frukt och grönsaker
• bröd och kakor
• kaffe och te (både filter & sump)
• hushållspapper och servetter
2. Lägg allt matavfall i papperspåsar
Lägg allt matavfall i de påsar ni fått av
TEMAB som är konstruerade för att
ventilera på ett bra sätt. Viktigt är att
påsen är fäst i de påshållare ni får av
start-kitet, det är en förutsättning för
att påsen ska hålla och kunna hanteras
på rätt sätt. Låt matavfallet rinna av
innan ni lägger det i påsen.
Tänk på att inte fylla avfallspåsarna
för mycket. Byt då hellre påse en extra gång. Råkar ni fylla för långt kan
ni trä en extra papperspåse runt från
andra hållet.
3. Kasta påsarna i det bruna kärlet
Kasta papperspåsen i det bruna kärlet
för matavfall. Tänk på att rulla ihop
påsen som en godispåse.
Då vi använder tvåfacksbilar kommer
matavfallet att tömmas samtidigt med
det brännbara avfallet. Olika typer av
avfall blandas aldrig med varandra.
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Viktigt att tänka på
Ingen form av plast får komma med
i det bruna kärlet för matavfall.
Lägg till exempel aldrig papperspåsen i en plastpåse innan ni kastar den
i kärlet. Det gäller även så kallade
”biologiskt nedbrytbara plastpåsar”.

’
OBS - nej tack får inte läggas i avfallspåsen!

Kattsand, tuggummi, lera, grus, aska, stearin,
tamponger, bindor, snus, dammsugarpåsar, blöjor
eller plast i någon form.

Tips för att hantera blött matavfall
När ert matavfall är blött använder ni den
slask-upp ni fått i startkitet för att sila bort
vätskan.
Är matavfallet fortfarande fuktigt kan ni
lägga hushållspapper i botten på avfallspåsen för att suga upp överskottsvätska.
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Det är ingen stor sak att sortera
Förskolan Linnéan i Skärplinge är en av alla verksamheter i Tierps kommun som påbörjat med matavfallsinsamlingen. Vi träffar förskolläraren
Maria Eriksson som berättar hur det har känts att sortera ut matavfallet.
- Det här känns jättebra för oss, då vi arbetar med miljö i vardagen på förskolan känns det naturligt att sortera ut matavfallet. Vi har åkrarna precis
här utanför, så kretsloppet blir väldigt tydligt för barnen här, säger Maria.
Hur fungerar det hos er?
- Det är en enkel sak, efter måltiderna så skrapar
barnen själva ned resterna i papperspåsen. De är
vana att skrapa sedan tidigare, men nu berättar vi
att det blir energi av maten som skrapas ned i de
bruna påsarna. Blir en del matavfall, även om vi
förstås också försöker minska mängden genom
att prata om det med barnen, berättar Maria.
Vad säger personalen?
- Vi hade en arbetsplatsträff och alla var överens
om att det känns bra i magen. Kändes så onödigt innan att slänga matavfall i det brännbara. Så
jag ser fram emot att alla privatpersoner också får
sortera ut sitt matavfall.
Tips till den som ska börja sortera?
- Många är ju vana att sortera ut annat, som burkar och papper, det här är inget svårare än det
egentligen. Kanske litet omställning först, men
tror verkligen de flesta kommer kunna göra det
utan problem. Sedan i barnfamiljerna så kommer
nog många av barnen vara pådrivande. För dem
är det ju självklart att tänka på miljön, de har ju
växt upp med det, avslutar Maria Eriksson.
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Våra bästa tips
• Gå gärna igenom rutinerna för matavfallssortering
tillsammans i hushållet så att alla kan hjälpas åt.
• Kom ihåg att bara använda papperspåsar och påshållare som ni har fått av oss på TEMAB.
• Är ni osäker, släng hellre något i brännbart än att
chansa på att det är matavfall.
• Överfyll inte matavfallspåsarna,
utan fyll endast till den streckade
linjen på insidan av påsen. Byt då
hellre ut påsen en gång extra.

• Var noggrann med att sila bort vätska från blött matavfall med en slask-upp och lägg gärna i hushållspapper för att suga upp överskottsvätska om det behövs.
Lägg aldrig papperspåsen i en plastpåse, då det gör att
påsen ventileras sämre med risk för lukt.
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Hur påverkas er avfallshämtning?

Det är vår personal på TEMAB som kommer och hämtar matavfallet på
samma sätt som de hämtar ert brännbara avfall. Hämtningsintervall kommer att utgå från hur det ser ut för er idag, men kan komma att justeras
så att ni får en ny hämtningsdag.

MATAVFALL

BRÄNNBART

Vi kommer att hämta ert matavfall samtidigt med det brännbara avfallet i
baklastade tvåfacks-sopbilar (se bilder nedan). Det är detta som möjliggör
att vi kan ha samma hämtningstid för det brännbara avfallet som för matavfallet, vilket även är bättre för miljön då det innebär färre transporter.

Bilder: Vår nya sopbil med separata fack för brännbart avfall och matavfall.
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Kvalitetskontroll av sortering

Våra chaufförer på TEMAB bedriver kontinuerligt ett kvalitetsarbete
genom att:
• titta i avfallskärlen vid tömning
• sortera om enstaka påsar i rätt kärl
• kontakta er eller er fastighetsägare vid felsortering för att ta en diskussion om åtgärder
Vi kommer även att med jämna mellanrum utföra stickprovskontroller av
matavfallssorteringen. Det görs för att matavfallet i de bruna kärlen ska
hålla en hög renhetsgrad, vilket krävs för att energin ska kunna tas tillvara
och omvandlas till biogas. Hittar vi felsorteringar läggs hela papperspåsen över i det gröna kärlet för brännbart och fastighetsägaren/villaägaren
kontaktas för en diskussion om eventuella åtgärder som kan sättas in för
att förbättra sorteringen.
Genom våra kvalitetskontroller får vi en möjlighet att kunna komma med
tips och råd hur ni kan förbättra utsorteringen av matavfall hemma hos
er. Kom ihåg att vi på TEMAB är en resurs, så att ni alltid kan vända er
till oss om ni har frågor om matavfallssortering med mera.
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Aktuell information finns alltid på webbplatsen
Vill du lära dig mer om matavfallsinsamlingen eller har fler frågor? Läs
alltid aktuell information om matavfallsinsamlingen på TEMABs webbplats http://temab.tierp.se
Under fliken Renhållning finns information om just matavfallsinsamlingen, hur du ska sortera och även information om återvinningscentraler
med mera.

http://temab.tierp.se

För frågor om matavfallsinsamlingen:
Tierps Energi & Miljö AB
Telefon: 0293 - 21 99 00
Mån-fre: 08.00-12.00, 13.00-15.00
E-post: kundtjanst@temab.tierp.se
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