
Sortera dina matrester 
med den gröna påsen.
En liten vardagshandling som gör stor nytta för miljön.



Nu ska vi göra biogas och biogödsel 
av dina matrester
Varje hushåll slänger i snitt ca 240 kg matrester per år. Det kan vara matrester som inte äts upp, 
mat som blir för gammal och sådant som blir över vid matlagningen som exempelvis äggskal och 
potatisskal. Matresterna innehåller näring och energi som kan tas tillvara och komma till nytta. 
Genom att kasta dem i den gröna påsen kan vi istället omvandla dem till biogas och biogödsel.

Säg hej till Smarta och Smita

– Åh, ännu en påse att hålla 
reda på, det låter jobbigt.

– Inte alls. När du sorterar dina matrester i den gröna
påsen så blir det ju mindre sopor i den vanliga sop-
påsen. Dessutom är det ett enkelt och smart sätt att 
göra något bra för vår miljö! 

Smarta och Smita ska hjälpa oss att sortera våra matrester. De kommer att berätta hur det går 
till och hur våra matrester kommer att tas tillvara med hjälp av den gröna påsen.



Så här funkar det

1 Du slänger dina matrester i den gröna påsen.
2 När påsen är full knyter du en dubbelknut och slänger den i din
 vanliga soptunna.
3 Sopbilen tömmer soptunnan som vanligt och soppåsarna körs 
 sedan till sopsorteringsanläggningen.
4 De gröna påsarna sorteras ut automatiskt med hjälp av en 
 kamera i anläggningen.
5 Matresterna i de gröna påsarna omvandlas till biogas och 
 biogödsel hos Svensk Biogas.
6 Biogasen används som fordonsbränsle och biogödseln ersätter 
 konstgödsel som näringsrik gödning i lantbruket.
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Var placerar jag den gröna påsen?
Den gröna påsen placeras i en separat påshållare. För att 
undvika lukt ska påshållaren inte ha något lock. Förslagsvis 
placerar du påshållaren under diskbänken bredvid din vanliga 
soppåse.

Vad får jag slänga i den gröna påsen?
För att systemet ska fungera är det viktigt att endast slänga 
matrester i den gröna påsen. Det kan vara mat-
rester som blivit kvar på tallriken, mat som har blivit för gam-
mal och sådant som blir över när du tillagar mat som exem-
pelvis potatisskal, äggskal, matfett, kött- och fiskben eller 
kaffesump. Du ska inte slänga förpackningar, papper, tobak, 
plast och allt som ska till övrig återvinning i den gröna påsen.
OBS: Se den särskilda sorteringsguiden där det tydligt fram-
går vad du ska slänga i den gröna påsen. Spara den och sätt 
upp den i köket!

Vad gör jag när de gröna påsarna är slut?
Du som bor i villa knyter en grön påse runt handtaget på din 
soptunna när du behöver nya påsar. Då lämnar chauffören en 
ny rulle med påsar när soptunnan töms. När du har fått de 
nya påsarna är det viktigt att du tar bort påsen, som du knutit, 
från soptunnan. 

Bor du i lägenhet kontaktar du din hyresvärd eller förening när 
de gröna påsarna är slut. De gröna påsarna kostar inget extra 
utan ingår i avgiften för sophämtning.

Du vet väl att allt i soptunnan ska ligga i plastpåse 
med dubbelknut?
Allt du slänger i soptunnan, även det som inte är matrester, 
ska vara förpackat i plastpåse med dubbelknut. Dubbelknu-
ten är viktig för att förhindra att påsen öppnas och att lösa 
föremål hamnar i soptunnan. Lösa föremål ställer till problem 
i sorteringsanläggningen och då kommer matresterna inte till 
nytta som biogas. Tack för att du knyter dubbelknut!

Kan jag fortsätta kompostera hemma?
Du som komposterar dina matrester själv får fortsätta 
med det om du vill, under förutsättning att du har anmält det 
till miljöförvaltningen. Men om du använder den gröna påsen 
istället så blir miljönyttan större eftersom matresterna då blir 
både biogas och biogödsel.

Så här går det till

– Glöm inte att knyta dubbelknut på alla påsar.


