Svart påse för matavfall

Vi älskar skräpmat!

Den 1 maj 2019 införs ny hantering av hushållsavfall i Ulricehamns kommun.
Det innebär att du ska sortera matavfall och brännbart i olika påsar. Båda läggs
i den gröna tunnan. Som tack för att du sorterar ut ditt matavfall så bjuder vi på
den svarta påsen. Brännbart lägger du i en annan påse. Alla påsar ska ha
GXEEHONQXW±LQJHWO|VWDYIDOOInU¿QQDVLWXQQDQHIWHUVRPDOODSnVDUVRUWHUDVL
en automatisk sorteringsanläggning.

Varje hushåll slänger 2 kg mat i veckan och en vanlig skräppåse består i
dagsläget av 40 % matavfall. Om vi istället separerar matavfall från brännbart
hushållsavfall kan vi utvinna inte bara el, fjärrvärme och fjärrkyla utan också
biogas och biogödsel, som annars skulle gå till spillo. Om vi lyckas sortera ut allt
matavfall i Ulricehamn och omvandlar det till biogas så räcker bränslet till att
köra en biogasbil ett varv runt jorden, varje vecka. Länge leve skräpmaten!

Ett varv runt jorden,
varje vecka!
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Matavfall

Brännbart avfall

Spelar det någon roll?

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.
bYHQ¿VNEHQRFKEHQIUnQWH[UHYEHQRFKNRWOHWWHUVOlQJVKlUOLNVRPlJJVNDO
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I en ljus/färgad påse slänger du övrigt hushållsavfall, sådant som blir kvar efter
att du sorterat ut för återbruk, matavfall, tidningar, förpackningar, elektronik och
farligt avfall.

Det är absolut värt att sortera. Vi lever på en planet med begränsade tillgångar.
Det är väldigt sällan man blir tvungen att kassera avfall som sorterats ut.
Förpackningar blir till nya förpackningar, tidningar blir till nya tidningar, matavfall
blir drivmedel och det övriga hushållsavfallet blir till energi.

Digital sorteringsguide
Är du osäker på hur du skall
sortera ditt avfall? Besök vår
digitala sorteringsguide:
www.ueab.se/sorteringsguide

Vad händer med matavfallet?

Vad händer med det brännbara avfallet?

Matavfallspåsen rivs sönder maskinellt. Matavfallet separeras, rötas och
blir till biogas och biomull. Den svarta påsen går till förbränning tillsammans
med övrigt hushållsavfall.

Avfallet i den brännbara påsen krossas och används sedan till
bränsle på värmeverket där man producerar
fjärrvärme, fjärrkyla och el.

Så får du nya påsar

Detta slänger du i den brännbara påsen

Som tack för att du sorterar matavfallet så bjuder vi på den svarta påsen.
Om du knyter en svart påse på soptunnan så lämnar vi en ny rulle. En
UXOOHUlFNHUFDWUHPnQDGHU'XVRPERULÀHUIDPLOMVKXVInUSnVDUDYGLQ
fastighetsägare. Extra påsar kan också hämtas på återvinningscentralen
Övreskog samt på Ulricehamns Energi, Karlsnäsvägen 11.
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Sveriges mål är att minst 50 %
av allt matavfall ska vara
sorterat år 2020.
Vill du kompostera?
?
I Ulricehamns kommun är det tillåtet att kompostera. Det enda
som krävs är en anmälan på kommunens hemsida. Du har också
möjlighet att kombinera kompost och svart påse, t.ex. under vintertid
då komposten kräver lite mer arbete. Ur miljösynpunkt är det bäst att
lägga matavfallet i svart påse, eftersom rötningen
producerar stora mängder biogas.
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