
AVFALL & ÅTERVINNING
100 ton mer matavfall!

I Malung-Sälens kommun kan man se en ökning 
med cirka 100 ton insamlat matavfall under 2020 
jämfört med 2019. Vad beror detta på? Har vi blivit 
bättre på att sortera ut matavfallet? Eller slänger vi 
mer mat?  
 
Varje år slänger vi drygt 28 kilo ätbar mat per person 
i soporna. Mycket av maten slängs för att vi köper 
för mycket. Matsvinn kostar inte bara pengar, det 
skadar även vår miljö då produktion av mat orsakar 
bland annat växthusgaser som påverkar klimatet 
och bidrar till övergödning. Ett hushåll beräknas 
kunna spara minst 3 000 - 6 000 kr per år på att 
minska sitt svinn. 
 
Det här kan du göra för att minska ditt matsvinn 

• Planera dina inköp och köp inte mer än du behöver
• Ät upp maten i tid  
• Förvara maten rätt  
• Lukta och smaka om maten passerat bäst före- 

datum, ofta håller den mycket längre
• Ta hand om rester. Gör en plockmåltid, eller frys in
 
Matavfall är allt annat än skräp. När det slängs i rätt 
behållare tas det till vara, återvinns och blir både 
biogas och biogödsel som kan användas till jordbruk 
och transport.  
Matavfall är exempelvis
rester av kött, fisk, skaldjur,
pasta, ris, potatis, bröd,
äggskal, grönsaker,
frukt, tepåsar,
kaffesump och kaffefilter. 
 
Det är endast papperspåsar avsedda för 
matavfall som får slängas i matavfalls-
kärlet.

Limas återvinningscentral får ändrade
helgöppettider!

Från och med januari 2021 är det öppet lördagar jämna 
veckor kl. 10–16.

Välkommen med ditt avfall!
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VATTEN & AVLOPP
Fett i avloppet

Fett som kommer i avloppet orsakar problem i  
ledningarna och kan leda till stopp. Både animaliskt 
och vegetabiliskt fett som spolas ner i diskhon stel-
nar och kan fastna på rörväggen när det blandas 
med det kalla avloppsvattnet. Detta kan täppa igen 
avloppsledningarna och leda till stopp. När det blir 
stopp i ledningen finns risken att avloppsvatten  
rinner rätt ut i naturen och skadar vår miljö.
 
Det fett som inte fastnar på avloppsledningarna 
kommer till avloppsreningsverket. Där orsakar  
fettet problem i reningsprocessen vilket medför 
ökad driftkostnad för reningsverket och försvårar 
reningen av avloppsvattnet.   
 
När du använder fett, tänk då på 

• Att torka bort fettet med hushållspapper.  
Papperet slänger du sedan i restavfallet.

• Använd miljötratt. Den fyllda flaskan kan du 
sedan slänga i restavfallet eller lämna till våra 
återvinningscentraler.

• Tänk på att oljan 
som finns i till  
exempel soltorkade  
tomater också är 
fett, det ska inte  
heller hällas i  
avloppet.

RÅD OCH TIPS UNDER VINTERN
Vintern innebär gnistrande träd och vackert snöfall men det kan även innebära fastfrusna matafallspåsar, 
snötäckta kärl och halka. Vi vill påminna er om att:

MILJÖTRATTAR
finns att hämta på våra

återvinningscentraler!

Skotta och sanda kring era kärl

Ta bort snö från kärlen 

Skaka om kärlet då och då. Då fastnar inte påsarna lika lätt 
 
Lägg tidningspapper i botten av matavfallskärlet, för att undvika att påsarna fryser fast

Kontroller innan tömning att dina matavfallspåsar inte frusit fast i kärlet. Du som 
fastighetsägare ansvarar för att tömning går att utföra 

Låt matavfallet rinna av innan du slänger det i matavfallspåsen. Byt påse ofta så 
den håller sig torr. 

Använd biohylla. Lägg matavfallspåsen på biohyllan i matavfallskärlet för att 
innehållet ska frysa till innan. Detta hindrar att påsarna fryser fast i kärlets botten. 
Biohyllan finns att köpa på våra återvinningscentraler.

Jag älskar luft!


