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Nu ska boende i hela Stockholm
bli bättre på att sortera matavfall
målet är att hälften ska sorteras och bli till biogas och biogödsel
75 procent av Sveriges totala matavfall kommer från hushållen och ungefär var
fjärde matkasse vi bär hem kastas. Nu kraftsamlar kommunerna i Stockholms
län för att lyfta en bortglömd matfråga – det matlagningen lämnar efter sig.
Informationskampanjen går under namnet ”Sorteramatresten 2019”.
Lite över 25 procent av matavfallet i Stockholms län
sorteras ut och skickas till biologisk behandling, det
vill säga bearbetas till biogas och biogödsel. Bäst är
Södertälje/Nykvarn och sämst är Ekerö (se sid 2).
Redan 2020 ska 50 procent av allt matavfall i
Stockholms län sorteras. Kraven är höga och vi har
ont om tid, på ett år ska vi fördubbla det sorterade
matavfallet. För att nå målet behöver i stort sett alla
hushåll i Stockholm börja sortera sitt matavfall.
Matavfall är bland annat skal från frukt och
grönsaker, matrester, gammal mat, äggskal samt
kaffesump och te. Kommunerna inom Stockholms
län erbjuder olika alternativ för matavfallssortering.
Det vanligaste är dock den bruna papperspåsen.
– Att sortera ut sitt matavfall är ett enkelt sätt för
hela familjen att värna om miljön och dra sitt strå
till stacken för ett hållbarare Stockholm. Matavfallet
från 1 200 personer räcker för att driva en hel sopbil
under ett helt år, säger Johanna Göransson på
Telge Återvinning.
Kompost och matavfallssortering är två olika bio
logiska processer. I en kompost bryts matavfallet ned
till jord. Det matavfall som samlas in av Stockholms
kommuner går till rötning och det är en snabbare
process där matavfallet blir till biogas och biogödsel.
– Matsvinnet har varit omtalat och prioriterat
det senaste året men nu behöver vi även fokusera
på de skal och rester som matlagningen lämnar
efter sig. De ska sorteras och inte slängas rakt ner
i soppåsen. På så sätt blir vårt matavfall till biogas
och organiskt gödsel för våra svenska odlingar.
Ett naturligt kretslopp, säger Magdalena Östling
på Stockholm Vatten och Avfall.
Matavfall gör skillnad
Diskussionen idag handlar mycket om matsvinn
och hur vårt val av mat kan påverka klimatet i positiv
riktning. En lika viktig fråga, som ofta glöms bort,
är de rester som matlagningen lämnar efter sig.

• Med 5 kg matavfall kan en personbil köra nästan
10 km.
• Ett biogasdrivet fordon minskar utsläppen av
koldioxid med 73 procent.
• Om alla 2,3 miljoner stockholmare sorterade sina
bananskal kan en buss köra 40 varv runt jorden.
Så blir matavfall till kompost och biogas
När kommunens sopbilar har hämtat upp matavfallet
körs det till en plats där det bearbetas till biogas
och biogödsel. Dessa två produktioner hänger
ihop och tillverkas samtidigt. Matavfallet bryts ner
under syrefria förhållanden där metangas utvinns.
Efter bearbetning används gasen bland annat till
att tanka fordon. I Stockholms län kör sopbilar,
324 stadsbussar, många taxibilar och även en
del privata personbilar på biogas. Materialet som
blir kvar efter nedbrytningen blir till biogödsel som
används på våra åkrar som ett näringsrikt, organiskt
gödselmedel. Biogödsel sluter kretsloppet mellan
stad och land och minskar behovet av importerad
mineralgödsel.
Mallar för att påverka sin
bostadsrättförening eller värd
Om man har en privat värd eller bor i en bostadsrätts
förening utan matavfallssortering kan man enkelt,
via sorteramatresten.se, skriva ut mallar på brev och
motioner att skicka till sin hyresvärd eller förening.

För mer information vänligen kontakta:
Johanna Göransson,
Pressansvarig, Telge Återvinning
johanna.goransson@telge.se
08 - 550 22 732
Pressmaterial och bilder samt mer information
om kampanjen finns på: sorteramatresten.se/press

Så mycket matavfallssorteras i Stockholms län
25,6 % av matavfallet i Stockholms län sorterades ut och skickades till biologisk
behandling, det vill säga bearbetades till biogas och biogödsel. (2017 års siffror)
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Sveriges nationella miljömål
Senast år 2020 ska 50 % av matavfallet från hushåll,
storkök, butiker och restauranger sorteras ut och
behandlas biologiskt, det vill säga att näringen som
finns i matavfallet ska återvinnas. I vissa kommuner
är det obligatoriskt att matavfallssortera och i andra
är det frivilligt, men alla har samma nationella mål.
Fakta om kampanjen ”Sorteramatresten 2019”
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Så här långt kan vi åka i Stockholm med matavfall
• Ta 1:an mellan Fridhemsplan och Hötorget
på 340 bananskal.
• Åk 3:an mellan Skanstull och Karolinska
på potatisskal från 310 middagar.
• Åk 4:an mellan Hornstull och Radiohuset
på 420 skivor mögligt bröd.

• Avsändare: Kommunerna i Stockholms län.

• Ta 2:an mellan Odenplan och Sofia
på 620 bananskal.

• Den gemensamma kampanjen syftar till att få alla
i Stockholms län att bli bättre på att sortera sitt
matavfall och visa att det är både enkelt och kul.

• Buss 50 kör mellan centralen och universitetet
på nudelrester från 86 studenter.

• Kampanjen lyfter fram fakta kring svensk mat
avfallssortering för att engagera och väcka
nyfikenhet. Detta görs via både digitala kommu
nikationsaktiviteter, tv- och pressaktiviteter samt
via samarbeten med profilstarka personer inom
matområdet. Bland annat uppmanas kockar,
bloggare och skribenter att lyfta fram skal och
rester i bild och text samt avsluta recept med tips
på hur man kan sortera skal och rester. Kampan
jen har fokus under vecka sex och sju 2019.

• Åk 3:an från Slussen till SÖS på pastarester
från 38 familjer.

