
MATAVFALLSHANTERING
Hjälp oss bli bättre - Släng rätt



Du som har helårshämtning har nu fått ett kärl där du ska 
slänga matavfall. Fritidsabonnemang får sitt kärl på begäran. 
Matavfallet ska vara sorterat enligt anvisning-arna du fått och i 
den bruna matavfallspåsen.
I det gröna kärlet ska du enbart slänga hushållsavfall enligt 
anvisningarna. 

Den 12 april börjar vi tömma de bruna kärlen vid ordinarie töm-
ning. 
Entreprenören önskar då att du ställer det/de gröna kärlen först 
och därefter brun tunna. Placera kärlen om 0,5 meters avstånd så 
fungerar tömningen från bil. Vi kommer att ställa kärlen på det sätt 
som vi önskar att de placeras i fortsättningen.

Om du har en godkänd kompost redan kommer du inte få det bru-
na kärlet utan kan fortsätta kompostera ditt matavfall.
Om du vill ändra storlek på ditt gröna kärl kan du enkelt ändra det 
med hjälp av e-blanketten som du hittar på https://e-tjanster. 
arjang.se

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss på telefon 
0573-141 37 under tiderna 08.00-12.00 och 13.00–16.00 eller maila
oss kommun@arjang.se

Årjängs kommun vill tacka dig på förhand för att
du hjälper oss bli bättre genom att sortera rätt!



HÄR KOMMER NÅGRA TIPS FÖR
MATAVFALLSHANTERINGEN

Hållbarhet och klimat är en aktuell och viktig fråga idag. Genom att sor-
tera ditt avfall hjälper du till att få en mer hållbar värld. Genom att ditt 
matavfall återvinns kan vi få ut både energi och näring som kan använ-
das som jordförbättringsmedel. 
 
För att underlätta har kommunen därför gett dig en ny soptunna, ma-
tavfallspåsar och en behållare till matavfallspåsen för att sortera ditt 
matavfall. Matavfallstunnan kostar inget extra. 

• Låt matavfallet rinna av innan du lägger det i matavfallspåsen (brun 
soppåse). Om det är väldigt blött matavfall kan du lägga hushållspap-
per i botten av påsen för att det inte ska läcka igenom. 

• Använd bara en matavfallspåse åt gången. Om påsen blir blöt kan du 
använda en till brun soppåse men ALDRIG en plastpåse, då förstörs 
processen. 

• Använd behållaren du fått av kommunen, denna är byggd för just ma-
tavfallspåsarna.  

• Även om påsen inte är full ska du tömma den minst var tredje dag. 

• Om matavfallspåsarna tar slut kan du få nya hos oss helt gratis. Om du 
bor i en hyresrätt kan du hämta dessa i ditt soprum. Om du bor i ett bo-
stadshus kan du hämta matavfallspåsarna vid närmaste återvinnings-
central, vid ICA Sillerud eller kommunförrådet i Årjäng. I begränsad 
omfattning kan sopbilen ha med påsar.



I Årjängs kommun 2012 utgjorde ca 51 % av hushållssoppåsarna matavfall 
detta var en ökning från 2005 då matavfall i hushållssoppåsarna utgjorde 
ca 42 %. Mer än 200 kommuner i Sverige sorterar redan idag sitt matavfall. 

Matavfall är i princip allt som är eller har varit ätbart, exempelvis godis, 
matrester, mat med utgånget datum. Även kaffesump, potatisskal, banan-
skal och köttben med mera räknas som matavfall.  Förpackningar, plast, 
glas, metall som maten kan förvaras i är inte matavfall och får inte sorteras 
tillsammans med matavfall. 



TRANSPORT FÖR MATAVFALL 
 
Efter att du sorterat ditt matavfall hämtar en sopbil allt ditt avfall, detta 
sker genom de nya sopbilarna som har två fack – ett för matavfall och ett 
för hushållsopor. Detta körs sedan till en biogasanläggning för framställ-
ning av biogas och biogödsel. Biogasen uppgraderas till fordonsbränsle 
och biogödseln är ett bra gödningsmedel som ersätter konstgödsel inom 
jordbruk. 
 
 
 

HUR DU SORTERAR MATAVFALL
Tänk på att sortera resterande avfall enligt de anvisningar du fått.

1Veckla ut påsen, glöm inte
att platta till botten och ställ
den i behållaren.

Släng matresterna i påsen.
Glöm inte att låta blöta
matrester rinna av innan de
läggs i påsen.

När påsen är fylld till strecket
är det enkelt att försluta påsen.
Även om påsen inte är full bör
du byta den minst var tredje dag.

Du slänger din påse i den
bruna soptunnan. Här får du
enbart slänga de bruna
matavfallspåsarna.
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Grönt kärl (vanlig soppåse):
 
• Dammsugarpåsar
• Färgade servetter
• Bindor, blöjor, tops och plåster
• Snus, fimpar och tuggummi
• Kuvert och post-it lappar
• Pennor, tejp och suddgummi
• Presentsnören
• Plast som inte är en förpackning

Brunt kärl (matavfallspåse):
 
• Matrester
• Köttben, räkskal och fisk
• Frukt- och grönskaksrester
• Pasta, potatis och ris
• Ägg och äggskal
• Kaffe och te (både sump och filter)
• Bröd, kakor, godis och snacks
• Hushållspapper
• Ofärgade servetter 
• Vissna blommor och mindre 
            krukväxter

VAD KAN JAG SLÄNGA OCH LÄMNA VART?

Lämnas på återvinningsstation:
Tänk på att skölja ur och torka förpackningarna innan 

• Metall
• Papper och tidningspapper (ej fönsterkuvert)
• Pappersförpackningar
• Glas (färgat och ofärgat) Ej dricksglas, glödlampor etc.
• Plastförpackningar
• Batterier



DU HITTAR ÅRJÄNGS KOMMUNS 
ÅTERVINNINGSTATIONER: 
• Årjäng (Backa industriområde, mitt emot XL-Bygg)
• Töcksfors (brandstationen)
• Svensbyn (lanthandeln)
• Lennartsfors (gamla brandstationen)
• Blomskog (vid gamla lanthandeln)
• Hämnäs (vid förskolan Karlavagnen)
• Östervallskog (vid lanthandeln)
• Selen (ca 300 från E18)
 
 
 

LÄMNAS PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALER:
 
• Elektronik 
• Vitvaror
• Grovavfall
• Trä
• Kläder och textil
• Metall
• Papper och tidningspapper 
• Pappersförpackningar
• Glas (färgat och ofärgat) Ej dricksglas, glödlampor etc.
• Plastförpackningar
• Farligt avfall 

Har du något som du vill bli av med och inte är trasigt? Lämna det till Återvinsten i
boden på Furskog.
 
 

DU HITTAR ÅRJÄNGS KOMMUNS 
ÅTERVINNINGSCENTRALER: 
• Furskog ÅVC (506, 672 94 Årjäng, Sverige) 
      Öppet 1 nov-31 mars, måndag och onsdag 14-18 och lördag 9-13
      Öppet 1 april-31 okt, måndag, onsdag och fredag 10-18 och lördag 9-13 

• Töcksfors ÅVC (Östervallskogsvägen 4, 672 41 Töcksfors, Sverige)
      Öppet 1 nov-31 mars, måndag 14-18 och lördag 9-13
      Öppet 1 april-31 okt, måndag och onsdag 14-18 och lördag 9-13



Årjängs kommuns återvinningscentraler
Årjängs kommuns återvinningsstationer

Postadress Box 906 672 29 Årjäng Besöksadress Storgatan 66
Telefon 0573-141 00 vx E-post kommun@arjang.se Webbplats www.arjang.se




