
Så hanterar du 
matavfallet 

fev.se/återvinning

När ska bytet vara klart?

Efter den 30 juni 2022 får inte biopåsen användas till matavfallet.
Bytet kommer att ske under en övergångsperiod. Vi kontaktar dig när det är dags.

Du kan använda papperpåsar och säckar redan nu.
Bioplastpåsar som du har över kan du använda till det brännbara restavfallet.

Matavfall innehåller energi och näring, 
därför används det för att tillverka 
biogas och biogödsel. Nu behöver vi din 
hjälp att byta ut dagens bioplastpåsar 
till papperspåsar och säckar för att 
förbättra kvaliteten i hanteringen.

Varför byter vi påsar?

Hanteringen av matavfallet har förändrats  
och bioplastpåsarna får inte användas i den 
nya processen för att tillverka biogas och  
biogödsel. Bioplastpåsarna bryts inte ner vilket 
gör att de fastnar i pumpar och mekanik, men  
framför allt förorenar de åkrarna vid gödsling. 
Vi gör också bytet för att minska användningen 
av plast. För ett mer hållbart samhälle, helt enkelt!

Du är viktig! 

När du sorterar ditt matavfall är du med och bidrar till målet om en fossilfri  
region. Av en liten påse matavfall kan vi göra biogas som räcker till att köra en 
vanlig personbil i 4 km.

Tillsammans gör vi stor skillnad och du är en viktig del i arbetet.

• Det allra bästa är att minska matsvinnet.

• Använd bara papperspåsar och säckar
godkända för matavfall.

• Släng inte matavfall löst i kärlet.

Tänk på!
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Så här fungerar det

fev.se/återvinning

Papperspåsarna och säckarna behöver placeras luftigt för att  
fungera bra. Det är också viktigt att se över arbetsrutiner så att 
matavfallet är så torrt som möjligt när det slängs.
Här har vi samlat våra bästa tips samt information om var du kan 
köpa påsar, säckar och tillbehör. 

• Informera medarbetare om hur viktigt det är att matavfallet tas
omhand på rätt sätt. Matavfallet är en resurs och din verksamhet är
en viktig del i arbetet!

• Låt blött matavfall rinna av i en sil eller durkslag.
• Använd gärna en hink, till exempel vid diskinlämningen, för att sedan

låta matavfallet rinna av innan det läggs i säcken.
• Lägg torrt matavfall eller till exempel en bit hushållspapper i botten

av påsen eller säcken.
• Låt påsarna och säckarna stå luftigt så att luften kan cirkulera fritt.
• Till kaffemaskiner kan de mindre papperspåsarna fungera. Testa!

Om du fortfarande vill använda biopåsen, så ska påsen med
kaffesump slängas i brännbart.

Tips för att få papperspåsar och säckar att fungera bra

Här köper du papperspåsar, säckar och tillbehör
För att göra det enkelt för dig som verksamhetskund, så säljer vi både 
papperspåsar, säckar och tillbehör för sortering och hantering av matavfall. 
En del säljs på vår återvinningscentral i Falun, annat beställs via vår hemsida.

För mer information om produkterna, priser eller för att beställa, läs mer på 
fev.se/återvinning.

Egen leverantör
Vill du hellre köpa papperspåsar och säckar från en egen leverantör går det bra 
så länge de uppfyller kraven på papperspåsar för matavfallsinsamling. 

• De ska uppfylla kraven enligt standarden SS EN-13432.

• Påsens papper ska vara minst 70 g/m2.

Kontakt
Du är välkommen att kontakta vår kundtjänst på 023-77 49 00 eller skicka 
e-post till info@fev.se. Du kan också chatta med vår kundtjänst på vår
hemsida fev.se.

Startpaket
För att du ska komma igång bra, så delar vi ut ett kostnadsfritt startpaket med 
papperspåsar, säckar och någon sorteringsutrustning. Vi kommer att kontakta 
dig och boka tid för besök.




