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Frågor och svar
Här har vi samlat de vanligaste frågorna/svaren gällande hantering av
matavfall i Ulricehamns kommun. Hittar du inte svaret på din fråga är du mer än
välkommen att ringa oss på tel: 0321-532300 eller
maila till: info@ueab.se

Vad får jag slänga i påsen?
Vad får jag lägga i den svarta påsen?
I den svarta påsen slängs allt matavfall, det vill säga skrapet som blir över när du
lagat eller ätit mat. Det som inte kan sparas och göras rester på helt enkelt. Även
¿VNEHQRFKEHQIUnQWH[UHYEHQRFKNRWOHWWHUVOlQJVKlUOLNVRPlJJVNDOYLVVQD
EORPPRUWHRFKNDႇHVXPSPHG¿OWHU
Vad får jag slänga i den andra påsen?
I den vanliga påsen för hushållsavfall slänger du brännbart, alltså det som inte
JnUDWWnWHUYLQQD'HWNDQWH[YDUDWYlWWODSSDUWRSVEO|MRUOHNVDNHUVQXV
FLJDUHWW¿PSDUNXYHUWWXJJXPPLVWHDULQVWXPSDUSRVWLWODSSDUGLVNERUVWDU
PDWROMHUHVWHU I|USDFNDWLSODVWÀDVND RFKNDWWVDQG
Vad får jag inte lägga i matavfallspåsen?
([HPSHOSnVnGDQWVRPLQWHInUOlJJDVLVYDUWSnVHlUVQXV¿PSDUEORPMRUG
NDWWVDQGKXQGEDMVSnVDUK\JLHQDUWLNODUVPLQNVHUYHWWHUNUXNYl[WHU GRFNInUGX
VOlQJDYLVVQDEODGLVYDUWSnVH JUHQDUWXJJXPPLEO|MRUI|USDFNQLQJDUIDUOLJW
avfall. Se vår sorteringsguide på www.ueab.se/sorteringsguide

Varför sortera matavfall?
Varför skall jag sortera mitt matavfall?
Om matavfall hamnar i påsen för brännbart så tas energin tillvara, men inte
näringsämnen såsom kväve, fosfor och andra viktiga mineraler och spårämnen.
Om matavfall komposteras eller rötas så får man ett gödningsmedel och vi kan
sluta kretsloppet genom att ge tillbaka en del av de näringsämnen som vi tagit
bort genom odling och skörd.
Är det värt att sortera, blandas inte alla sopor ihop
ändå till slut?
Det är absolut värt att sortera. Det är väldigt sällan man blir tvungen att kassera
DYIDOOVRPVRUWHUDWVXW'HPlQJGHUVRPJnUWLOOnWHUYLQQLQJNRQWUROOHUDVI|OMVXSS
RFKUDSSRUWHUDV)|USDFNQLQJDUEOLUWLOOQ\DI|USDFNQLQJDUWLGQLQJDUEOLUWLOOQ\D
tidningar, matavfall blir drivmedel och det övriga hushållsavfallet blir till energi.
Varför har Ulricehamns kommun bestämt att införa
sortering av matavfall?
0DWDYIDOOVLQVDPOLQJP|MOLJJ|UDWWDOODQXNDQELGUDWLOODWWPLQVNDPlQJGHQDYIDOOVRP
JnUWLOOI|UEUlQQLQJ6YHULJHV5LNVGDJKDUEHVOXWDWHWWDQWDOPLOM|PnO9LVNDOOKXVKnOOD
med naturresurser och ha en hållbar avfallshantering. Senast år 2020 ska minst
50 % av matavfallet sorteras ut för att vi skall kunna ta tillvara på energi och
Yl[WQlULQJWH[IRVIRUVRPlUHQlQGOLJUHVXUV8OULFHKDPQVNRPPXQKDULVLQ
avfallsplan angett att organiskt avfall ska komposteras eller samlas in för rötning.
$OODL8OULFHKDPQVNRPPXQKDUDYROLNDVNlOLQWHP|MOLJKHWDWWNRPSRVWHUDVLWW
matavfall.
Måste jjag
g sortera mitt matavfall?
Ja.
kompost,
a. Alla ska sortera matavfallet, antingen i egen kompos
st,, eller i den svarta påsen.
optisk
Den läggs sedan i soptunnan för vidare transport till opt
issk sortering och rötning,
där biogas och biogödsel produceras.

Vad händer med avfallet?
Vad händer med matavfallet?
0DWDYIDOOHWJnUHIWHUDWWGHWRSWLVNWVRUWHUDWVXWRFK¿QI|UGHODWVLQI|UU|WQLQJ
i en biogasanläggning. När matavfallet rötas bildas så kallad biogas. Det är
HQQDWXUOLJSURFHVVVRPVNHUPHGKMlOSDYPLNURRUJDQLVPHULHQVWRUU|WQLQJV
kammare. Denna gas är energirik och består huvudsakligen av metangas och
NROGLR[LG*DVHQUHQDVRFKXSSJUDGHUDVVHGDQWLOOIRUGRQVEUlQVOHVRPPDQNDQ
DQYlQGDVRPGULYPHGHOLWH[ELODURFKEXVVDU)|UXWRPJDVHQVnELOGDVRFNVnHQ
QlULQJVULNU|WUHVWELRJ|GVHOVRPDQYlQGVWLOOJ|GQLQJVPHGHOSnMRUGEUXNVPDUN
Vad händer om jag sorterar fel?
2PPDQVRUWHUDUIHO¿QQVGHWULVNI|UDWWU|WUHVWHQVRPVNDEOLJ|GQLQJVPHGHOEOLU
I|URUHQDGDYWH[SODVWELWDUHOOHUIDUOLJDlPQHQ$YGHWWDVNlOlUGHWYLNWLJWDWWEDUD
lägga matavfall i den svarta påsen. Är man osäker så är det bättre att lägga avfallet
i påsen för brännbart avfall.
Vart åker mina sopor?
+XVKnOOVDYIDOOL8OULFHKDPQVNRPPXQN|UVIURPPDMWLOO6REDFNHQL%RUnV
GlU%RUnV(QHUJL 0LOM|RSWLVNWVRUWHUDURFKEHKDQGODUDYIDOOHW
Vad händer med de svarta påsarna?
1lUDYIDOOVELODUQDW|PVSnDYIDOOVDQOlJJQLQJHQVNLOMVGHVYDUWDRFKGH
brännbara påsarna åt i en optisk sorteringsmaskin. Innehållet i de svarta påsarna
transporteras till biogasanläggningen. Där rivs påsarna sönder för att man ska
kunna komma åt innehållet. De tomma påsarna går sedan tillsammans med det
EUlQQEDUDDYIDOOHWWLOOI|UEUlQQLQJLYlUPHYHUNHWVRPSURGXFHUDUIMlUUYlUPH
IMlUUN\ODRFKHO
Vad händer med det brännbara avfallet?
Påsarna med brännbart avfall sorteras ut optiskt. Därefter krossas avfallet och
DQYlQGVVRPEUlQVOHSnYlUPHYHUNHWGlUPDQSURGXFHUDUIMlUUYlUPH
IMlUUN\ODRFKHO

Om påsarna
Får jag använda andra påsar än de som
Ulricehamns Energi delar ut till matavfallet?
1HM(QGDVWVYDUWDSnVDUXWGHODGHDY8OULFHKDPQV(QHUJLInUDQYlQGDV
WLOOPDWDYIDOO6YDUWDVRSVlFNDURFKKXQGEDMVSnVDUInULQWHVOlQJDVLVRSWXQQDQ
+XQGEDMVSnVDUOlJJVLSnVHQI|UEUlQQEDUWKXVKnOOVDYIDOO
9DUNDQMDJInWDJLÁHUVYDUWDSnVDU"
6RPWDFNI|UDWWGXVRUWHUDUPDWDYIDOOVnEMXGHUYLSnGHQVYDUWDSnVHQ
bUGXYLOODlJDUHInUGXHQQ\UXOOHSnVDURPGXNQ\WHUHQVYDUWSnVHSn
soptunnan inför tömningsdagen. En rulle räcker ca tre månader. Du som bor
LÀHUIDPLOMVKXVInUSnVDUDYGLQIDVWLJKHWVlJDUH([WUDSnVDUNDQRFNVnKlPWDVSn
återvinningscentralen Övreskog samt på Ulricehamns Energi, Karlsnäsvägen 11.
Varför måste jag använda speciella påsar?
Det är viktigt att påsarna håller för den optiska sorteringen och att de mekaniskt
går att riva sönder så att man kommer åt innehållet. Det är ansvariga för rötningsanläggningen som bestämmer vilken påse som ska användas till matavfall.
Varför får jag inga vita påsar, så som de får i Borås?
9LYLOOEHJUlQVDGHQWRWDODPlQJGHQSODVWSnVDUJHQRPDWWNXQGHQVMlOYInUVNDႇD
påsarna för det brännbara avfallet. Det minskar risken för att påsar används i
onödan. Du kan använda vilken plastpåse du vill till det brännbara avfallet, så
länge den inte är svart eller mörk.
Kommer det inte att gå åt mer plastpåsar nu än tidigare?
1HMGHWNRPPHUJHQHUHOOWVHWWLQWHJnnWPHUSODVWSnVDUlQWLGLJDUH'HWNDQGRFN
gå åt mer påsar i de fall man går över från hemkompostering till att lämna matavfall
i svart påse. Trots detta, och att matavfall måste transporteras till en rötningsDQOlJJQLQJlURSWLVNVRUWHULQJlQGnPHUPLOM|YlQOLJWlQNRPSRVWHULQJHIWHUVRP
man kan utvinna biogas ur matavfall.
Är det verkligen bra med plastpåse?
'HQVYDUWDSODVWSnVHQ VRPNRPPHUDWWGHODVXWWLOOKXVKnOOHQ lUDQYlQGDUYlQOLJ
RFKKnOOEDU5LVNHQI|UJHQRPEO|WQLQJPHGREHKDJOLJWLOOYl[WRFKOXNWLWXQQDQlU
LSULQFLSREH¿QWOLJ1RWHUDlYHQDWWRSWLVNVRUWHULQJLQWHOHGHUWLOOÀHUSnVDUlQLGDJ
P|MOLJHQWLOOPHUPLOM|YlQOLJDVnGDQDGnYLDOOWLGNRPPHUDWWVWUlYDHIWHUDWW
DQYlQGDRVVDYElVWDP|MOLJDDOWHUQDWLY3ODVWHQNRPPHULQWHKHOOHUXWLQDWXUHQ
De svarta påsarna separeras från matavfallet och bränns tillsammans med övrigt
UHVWDYIDOORFKEOLWLOOHOYlUPHRFKIMlUUN\OD

Om påsarna
Är det inte bättre med papperspåsar än plastpåsar?
)UnJDQRPKXUXYLGDSODVWHOOHUSDSSHUVSnVDUlUElVWI|UPLOM|QlULQWHKHOWHQNHO
1DWXUVN\GGVI|UHQLQJHQVNULYHUSnVLQKHPVLGD”Tyvärr går det inte att säga om
kassar av plast eller papper är bäst. Olika studier ger nämligen olika resultat.
Vilket material som ger minst miljöpåverkan beror bland annat på i vilket land
som kassarna tillverkats och vilka råvaror och energikällor som använts.”
Hur skall påsen för övrigt avfall se ut?
Man kan använda vilken plastpåse som helst som inte är svart eller mörk till det
övriga avfallet, d.v.s det brännbara hushållsavfallet.

Kompostera
Kan jag kompostera mina matrester?
Absolut. I Ulricehamns kommun är det tillåtet att kompostera, det krävs dock en
anmälan på kommunens hemsida. Du kan också kombinera kompost och svart
SnVHWH[XQGHUYLQWHUWLGGnNRPSRVWHQNUlYHUOLWHPHUDUEHWH8UPLOM|V\QSXQNW
är det bäst att lägga matavfall i svart påse, eftersom rötningen producerar stora
mängder biogas.
Jag komposterar, ska jag ändå slänga matavfallet i den svarta
påsen?
'XInUVMlOYNODUWIRUWVlWWDDWWNRPSRVWHUD'HWYLNWLJDVWHlUDWWPDWDYIDOOLQWH
DVWHlUDWWPDWDYIDOOLQWH
hamnar i påsen för brännbart. En del matavfall är lite
litte svårare att kompostera,
WH[XQGHUYLQWHUWLGHOOHURPPDQYLOOXQGYLNDOXNW5lNVNDOFLWUXVVNDOEHQ
PDQYLOOXQGYLNDOXNW5
5lNVNDOFLWUXVVNDOEHQ
5
N|WWUHVWHURFKG\OLNWNDQYDUDElWWUHRFKPHUULVNIULWWDWWLVWlOOHWOlJJDLVYDUWSnVH
ElWWUHRFKPHUULVNIULWWWDWWLVWlOOHWOlJJDLVYDUWSnVH
8UPLOM|V\QSXQNWlUGHWElVWDWWOlJJDPDWDYIDOOLVYDUWSnVHHIWHUVRPU|WQLQJHQ
WWOlJJDPDWDYIDOOLVYD
DUWSnVHHIWHUVRPU|WQLQJHQ
D
producerar stora mängder biogas.
gas.

Biogödsel och biogas
Vad är biogas?
%LRJDVEHVWnUDYPHWDQJDVRFKNROGLR[LG%LRJDVHQNDQDQYlQGDVGLUHNWI|U
uppvärmning och elproduktion eller som fordonsbränsle efter att gasen renats från
NROGLR[LG
Vad är biogödsel?
Näringsämnen i matavfall tas tillvara i biogödsel som ersätter konstgödsel inom
MRUGEUXNHW)RVIRUVRPDQYlQGVLNRQVWJ|GVHOlUHQlQGOLJUHVXUV'lUI|UlUGHW
ElWWUHI|UPLOM|QDWWDQYlQGDELRJ|GVHOLVWlOOHWI|UNRQVWJ|GVHO
Hur mycket biogas och biogödsel blir det av matavfall?
$YHQSnVHPDWDYIDOO FLUNDWYnNLOR EOLUGHWELRJ|GVHOVRPUlFNHUWLOODWWRGODKDYUH
WLOOHOYDSRUWLRQHUKDYUHJU\QVJU|WRFKELRJDVVRPHQELONDQN|UDI\UDNLORPHWHUSn
8OULFHKDPQDUQDVPDWDYIDOOUlFNHUWLOODWWN|UDHQELRJDVELOHWWYDUYUXQWMRUGHQYDUMH
vecka!

Optisk sortering
Varför har Ulricehamn valt optisk sortering?
9LKDULI|UVWDKDQGYDOWRSWLVNVRUWHULQJI|UDWWGHWlUNXQGYlQOLJW9LDQYlQGHUVDPPD
WXQQDRFKKlPWQLQJVLQWHUYDOOLQJHQ\WWHUOLJDUHSODWVNUlYVI|UÀHUNlUORFKVRSQHGNDVW
NDQPDQIRUWVlWWDDQYlQGD6\VWHPHWlUÀH[LEHOWRFKXWE\JJEDUW2SWLVNVRUWHULQJ
¿QQVSnÀHUDSODWVHUUXQWRPL6YHULJHYDUDYÀHUDKnOOHUSnDWWXWYHFNODV\VWHPHWPHG
\WWHUOLJDUHIlUJHUSnSnVDUQDI|UWH[WLOnWHUYLQQLQJSODVWI|USDFNQLQJDUHWF
Vad är optisk sortering?
3nVDUQDVRPOlJJVLVRSWXQQDQWUDQVSRUWHUDVWLOOHQDQOlJJQLQJGlUPDQPHGKMlOS
av optisk teknik delar upp påsarna utifrån vilken färg de har. På det viset hamnar alla
svarta påsar för sig och transporteras in i en rötningsanläggning, där biogas och
biogödsel produceras. Alla påsar med annan färg går till en förbränningsanläggning.
Varför satsar inte Ulricehamn på 4-fackstunnor istället för
optisk sortering?
2OLNDO|VQLQJDUSDVVDUROLNDEUDLROLNDRPUnGHQ9LKDUYDOWRSWLVNVRUWHULQJI|UDWWDWW
GHWlUElVWI|UEnGHLQYnQDUHRFKPLOM|L8OULFHKDPQVNRPPXQ

Vi älskar skräpmat!
skräpmat!
Vi älskar

9DUMHKXVKnOOVOlQJHUNJPDWLYHFNDQRFKHQYDQOLJVNUlSSnVHEHVWnULGDJVOlJHWDY
40 9DUMHKXVKnOOVOlQJHUNJPDWLYHFNDQRFKHQYDQOLJVNUlSSnVHEHVWnUL
% matavfall. Om vi istället separerar matavfall från brännbart hushållsavfall kan vi
dagsläget
av 40 % matavfall. Om vi istället separerar matavfall från brännbart
XWYLQQDLQWHEDUDHOIMlUUYlUPHRFKIMlUUN\ODXWDQRFNVnELRJDVRFKELRJ|GVHOVRPDQQDUV
VNXOOHJnWLOOVSLOOR2PYLO\FNDVVRUWHUDXWDOOWPDWDYIDOOL8OULFHKDPQRFKRPYDQGODUGHWWLOO
KXVKnOOVDYIDOONDQYLXWYLQQDLQWHEDUDHOIMlUUYlUPHRFKIMlUUN\ODXWDQRFNVn
ELRJDVVnUlFNHUEUlQVOHWWLOODWWN|UDHQELRJDVELOHWWYDUYUXQWMRUGHQYDUMHYHFND
ELRJDVRFKELRJ|GVHOVRPDQQDUVVNXOOHJnWLOOVSLOOR2PYLO\FNDVVRUWHUDXWDOOW
leve skräpmaten!
matavfall i Ulricehamn och Länge
omvandlar
det till biogas så räcker bränslet till att

N|UDHQELRJDVELOHWWYDUYUXQWMRUGHQYDUMHYHFND/lQJHOHYHVNUlSPDWHQ

www.ueab.se/matavfall
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