
Matavfallsinsamling 
– så här går det till!



Tack för att du har valt att sortera 
ditt matavfall!

Sorteringsanvisning
DETTA SORTERAS SOM MATAVFALL

• Matrester
• Frukt- och grönsaksskal
• Äggskal
• Fiskrens 
• Kaffesump, inklusive filter
• Teblad och tepåsar
• Små mängder hushållspapper  

och servetter

Om du tvekar kring om det är mat-
avfall eller inte, släng det då som 
restavfall så att kvalitén på det 
insamlade matavfallet förblir hög.

TÄNK PÅ ATT

• Ha extra koll på tallriksavskrap: 
kapsyler, tuggummi, snus, fim-
par, plast m.m. hör inte hemma i 
matavfallet.

• Blommor och trädgårdsavfall hör 
inte hemma i matavfallet utan 
sorteras som trädgårdsavfall.

Tack för att du vill göra en insats för 
miljön! När du får ditt matavfallskärl 
hittar du som villakund biokorg och 
matavfallspåsar inuti ditt kärl. För-
vara dina påsar svalt, i garage eller 
förråd. Bor du i en hyresfastighet eller 
bostadsrätt så berättar fastighetsä-

garen var du kan hämta biokorg och 
matavfallspåsar.
 För verksamheter med storkök 
går det även att beställa vagnar och 
säckar för större mängder matavfall. 
Dessa levereras också tillsammans 
med kärlet.

TIPS

• Låt potatisskal, kaffefilter och 
annat som kan vara blött rinna 
av i ett durkslag innan du slänger 
det i matavfallspåsen så slipper 
du problem med blöta påsar. 

• Du kan även lägga en tidnings-
sida i botten av påsen eller i nöd-
fall använda dubbla påsar.



• Matavfallet lägger du i de bruna 
papperspåsarna som du får kost-
nadsfritt från avfallsenheten.

• Det är viktigt att de bruna pap-
perspåsarna används för att den 
slutgiltiga behandlingen ska 
fungera bra. 

• Använd alltid biokorgen som du 
får kostnadsfritt från avfallsenhe-
ten. Den är speciellt utformad för 
att lufta påsen ordentligt. 

• Byt påse efter 2–3 dagar eller när 
den är fylld till 2/3.

• Stäng igen påsen på samma sätt 
som du stänger ihop en pappers-
påse från bageriet innan du läg-
ger den i det bruna kärlet för 
matavfall.

• Kärlen placeras med handtagen 
ut mot sopbilen, senast kl. 06.00 
på tömningsdagen.

• Ta hand om dina kärl. Skölj av 
dem ibland och placera gärna 
ditt matavfallskärl på en skuggig 
plats fram till tömningsdagen.

• Under sommarmånaderna kan 
du spraya matavfallskärlet med 
ättikslösning och vatten så slip-
per du problem med larver.

• Om matavfallskärlet inte 
används, eller kraven kring sor-
tering inte följs, förbehåller vi oss 
rätten att ta tillbaka kärlet och 
därmed även rabatten på nuva-
rande avfallstaxa.

Så här går det till

Kärlen placeras med hand- 
tagen ut mot sopbilen, senast 
kl. 06.00 på tömningsdagen.



VILLAKUND
Kläm fast en matavfallspåse i det 
bruna kärlets lock när det är dags 
för tömning så lämnar renhållaren 
nya påsar på kärlet. Du kan även 
hämta påsar hos avfallsenheten på 
Koppargatan 7 i Ystad.

BOENDE I FLERFAMILJSHUS
Fastighetsägaren kontaktar 
avfallsenhetens kundtjänst för att 
beställa nya påsar.

Nya påsar

Avfallsenhetens sidor hittar du på 
ystad.se/avfall. 

MINA SIDOR
Mina sidor nås via ystad.se under 
rubriken Bygg och miljö. Här hittar 

du din ordinarie hämtningsdag och 
övriga abonnemangsuppgifter.

KUNDSERVICE
Telefon: 0411-57 77 77
E-post: tekniska@ystad.se

Mer information

Om du är villakund och har lite 
avfall i ditt kärl så kan du dela mat-
avfallskärl med närmsta granne. Upp 
till 3 hushåll kan dela på ett kärl. 

Du kan även dela restavfallskärl (det 
gröna kärlet) med närmsta granne. 
Kontakta avfallsenhetens kundtjänst 
för mer information.

Dela kärl med grannen

VERKSAMHETER
Kontakta avfallsenhetens kundtjänst 
för att beställa nya påsar. Tänk på att 
beställa i tid, leverans kan ta upp till 
14 dagar.


