
FÖR RESTAURANGER OCH STORKÖK

LÅT MATRESTERNA
FÅ NYTT LIV 
Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. 



MATAVFALLET BLIR  
BIOGAS OCH NY NÄRING
Varje år slängs tusentals ton bröd, potatisskal, pasta och annat mat-
avfall från restauranger och storkök helt i onödan. Om matres terna 
och potatisskalen istället sorteras ut kan de behandlas biologiskt och 
om  vandlas till biogas och biogödsel.

FÖRDELAR MED ATT ÅTERVINNA MATAVFALL

Miljö
Biogasen som kan produceras av matavfallet ersätter fossila bränslen 
och bidrar inte till växthuseffekten. 5 kg matavfall ger bränsle för att 
åka nästan 1 mil med en personbil. Biogödseln kan användas som 
näring i jordbruket och kan på så sätt återkomma i form av nya grödor.

Men den allra största miljöinsatsen ni kan göra är faktiskt att inte 
slänga bra mat!

Ekonomi
Matavfallshämtning är billigare än motsvarande sophämtning för 
blandat hushållsavfall. Verksamheter betalar per hämtat matavfalls-
kärl.

Prisexempel, årskostnad: ett matavfallskärl som hämtas en gång i 
veckan kostar 884 kr exkl. moms (2016). Sopkärl ingår.

Hantering och arbetsmiljö
Matavfall är ofta tungt och blött och tillsammans med annat avfall 
gör det att sophanteringen blir tung och kladdig. Både verksamheten 
och sophämtaren vinner på att hanteringen blir lättare och mer 
hygienisk när det tunga matavfallet inte blandas med övrigt hushålls-
avfall.

Har du frågor?
Kontakta oss på 08-522 120 00 eller matavfall@stockholmvatten.se



MATAVFALLET GÖR SKILLNAD!
I en verksamhet kan det bli många ton matavfall på ett år. På Askebyskolan 
i Rinkeby serveras cirka 400 portioner per dag. Trots att skolan har arbetat 
aktivt för att minska sitt matsvinn kunde de sortera ut drygt 3 ton matavfall 
år 2014. På 3 ton matavfall kan en personbil köra 570 mil, det är ungefär lika 
långt som tur och retur Stockholm – Barcelona i Spanien.

TIPS OCH RÅD

Sortera
Om man sorterar fel kan rötningsprocesserna störas så att matavfallet 
inte går att återvinna. Rester av kött, fisk, grönsaker, frukt och bröd 
räknas som matavfall. Cigarettfimpar, servetter, kapsyler, ätpinnar, 
vinkorkar etc. – som ofta brukar hamna bland matrester – får inte läggas 
tillsammans med matavfallet.

Vid beredningsplats och disk är det bra att ha små plastkärl som sedan 
töms i de större kärlen. Utrustning för intern hantering, så som hinkar 
eller små papperspåsar/säckar, ingår inte i abonnemanget.

Förvara
Kärl för matavfall förvaras med fördel i kylt utrymme, och ni ansvarar 
själva för kärlrengöring. För att underlätta rengöring och tömning av 
kärlen ingår innersäckar av papper. Observera att säckar av nedbrytbar 
bioplast inte får användas. Bra att veta är även att ett fullt matavfalls-
kärl får väga max 60 kg, en bra tumregel är att du själv ska orka dra 
kärlet.

Informera
Det är viktigt att alla som arbetar i verksamheten känner till hur mat-
avfallet ska sorteras. Informera gärna alla på ett personalmöte. Av oss 
får du skyltmaterial och information om vad som räknas som matavfall.



INTRESSEANMÄLAN
Fyll i, vik ihop, tejpa igen och posta talongen till oss. 
Informationen kan även e-postas till  
till matavfall@stockholmvatten.se.

JA! Vi är intresserade av att veta mer om matavfallssortering 
och vill bli kontaktade för en förutsättningslös dialog.

Namn på restaurang / verksamhet

Sophämtningsadress

Kontaktperson

Telefon

E-post
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Stockholm Vatten
Tel 08-522 120 00

avfall@stockholmvatten.se
stockholmvatten.se

En del av Stockholms stad

KONTAKT
Stockholm Vatten sköter avfallshanteringen i Stockholms stad. Vi ansvarar 
för att stockholmarnas hushållsavfall tas om hand på ett miljömässigt och 
ekonomiskt sätt.

Telefon 08-522 120 00
E-post avfall@stockholmvatten.se

Hantera din sophämtning på webben
Du kan enkelt göra tilläggsbeställningar, reklamera hämtning med mera 
via vår e-tjänst.

Så här gör du för att logga in i e-tjänsten:

1. Gå in på stockholmvatten.se, klicka på ”Logga in” som finns uppe till 
höger, klicka sedan på ”Logga in avfall”. 

2. Nu kommer du till Stockholms stads e-tjänstplattform. Om du är 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 ditt avtalsnummer och referensnummer. 
Dessa hittar du på din sophämtningsfaktura. Nu kan du hantera din 
sophämtning.

Läs mer om din sophämtning på stockholmvatten.se/avfall 

Dina sopor – inte vilket skräp som helst!



Tejpa här
Tejpa här

Frankeras ej. 
Mottagaren  
betalar portot.

Stockholm Vatten Avfall AB

SVARSPOST
20653266
110 00 Stockholm


