Hushåll anslutna till matavfallsinsamlingen får en
lägre avgift för avfallshanteringen. Grundavgiften
för avfallshämtningen sjunker från 1 560 kr per år
till 1 279 kr per år (se lista nedan). Vid utsortering av
matavfall brukar det även vara möjligt att glesa ut
antalet hämtningar av hushållsavfallet, då cirka
30 procent av hushållsavfallet består av matavfall.
På så sätt kan du även minska den rörliga delen av
renhållningskostnaderna.
Matavfallet rötas och bildar biogas för bland annat
bilar och bussar samt biogödsel, ett organiskt gödningsmedel, som återförs till lantbruket.
Vid utsortering av matavfall blir det mer synligt hur
mycket mat som slängs. Det bidrar därför till en ökad
medvetenhet och hushållen får en bättre kontroll över
sina matinköp.

Renhållningstaxor för 2016

Tack
för maten!

Klipp ur och spara!
Exempel på matavfall
• matrester, tillagade eller råa
• kött, fågel, fisk och skaldjur
• skal från skaldjur och fiskrens
• frukt och grönsaker
• pasta, potatis och gryner
• bröd, kakor och bullar
• ägg och äggskal
• teblad, tepåsar, kaffesump och filter.

Exempel på det som
INTE är matavfall
• tobak, fimpar och snus

1. Abonnemang med utsortering av matavfall
Kärlstorlek,
volym i liter

Grundavgift i
kr/år

Rörlig avgift
kr/hämtning

Matavfall
kr/hämtning

90–140

1279

38,93

0

190

1279

50,92

0

240

1279

59,88

0

370

1279

71,16

0

• tuggummi
• glasspinnar och ätpinnar
• kattsand
• blomjord och krukväxter
• löv, gräs och grenar
• blöjor, bindor och tamponger
• dammsugarpåsar

2. Abonnemang med osorterat hushållsavfall
med behovshämtning
Kärlstorlek,
volym i liter

Grundavgift i kr/år

Rörlig avgift
kr/hämtning

90–140

1560

38,93

190

1560

50,92

240

1560

59,88

370

1560

71,16

För varje kilo matavfall kan en personbil köra cirka 2 kilometer

• grillkol och aska.
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Vad vinner du på detta?

Spara både
miljö och
pengar.
Varje år slänger vi cirka 70 kilo matavfall per person i Sverige. Bara i
Tyresö kommun innebär det tusentals
ton matavfall varje år.
Ett enkelt sätt att göra stor skillnad är att sortera ut
sina matrester för biologisk återvinning. Även om det
bästa är att äta upp sina matrester så kommer det
samtidigt alltid uppstå oundvikligt matavfall i hushållet, såsom kaffesump, äggskal och potatisskal. Det
oundvikliga matavfallet innehåller mycket energi som
är viktigt att ta tillvara på. Det insamlade matavfallet
rötas i en biogasanläggning och blir till biogas och
biogödsel.

Så fungerar det
– anmäl dig

Så hanterar du ditt
matavfall enklast

Har du ännu inte anmält dig men vill göra en insats för
miljön och få lägre renhållningstaxa? Anmäl dig då på
tyreso.se/e-tjanster eller på blanketten här bredvid.

Släng alltid så torrt matavfall som möjligt. Använd
till exempel en slaskskrapa eller ett durkslag och
låt matavfallet rinna av i vasken innan du lägger det
i matavfallspåsen. Om matavfallet är extra blött,
lägg lite ofärgat hushållspapper i botten av påsen.

När du anmält dig till matavfallsinsamlingen får du ett
startpaket levererat till dig som består av:
•

Ett matavfallskärl (140 l)

•

En påshållare

•

Matavfallspåsar, för ett års förbrukning

•

Information om hur du sorterar ditt matavfall

Matavfallskärlet töms varannan vecka från oktober till
och med mars och varje vecka från april till och med
september.

ANMÄL AN TILL MATAVFALL SINSAMLING FÖR ENBOSTADSHUS

� Ja tack, jag beställer
ett abonnemang för
matavfallsinsamling
NAMN

Använd alltid påshållaren. Hållaren ventilerar
papperspåsen och gör matavfallet torrare. Du kan
skruva upp hållaren på insidan av en skåplucka,
ställa den under diskhon eller direkt på diskbänken.
Det är viktigt att det är luftigt runt påsen och hållaren så att matavfallet kan torka.

FA STIGHE TSADRE SS

TELEFONNUMMER

Använd bara den bruna papperspåsen som du får av
Tyresö kommun. Andra påsar, som plast- och bioplastpåsar, förstör rötningsprocessen. Fyll påsen
som mest till den streckade linjen på insidan och
tillslut den väl innan den slängs i matavfallskärlet.

E-POST

Anmäl dig gärna på tyreso.se/e-tjanster
Om du har några frågor, ring Servicecenter på Tyresö kommun
tel: 08-5782 98 00.

Lägre renhållningstaxa
Du som väljer att sortera ut ditt matavfall sänker
kostnaden för avfallshanteringen då grundavgiften
blir lägre, samtidigt som både matavfallskärlet och
tömningarna av det är kostnadsfria. Erfarenheter
visar att du även får bättre kontroll över dina matinköp
när du ser hur mycket mat du slänger.

� KLIPP UR, V IK , TE JPA IHOP OCH SKICK A

Läs gärna mer på tyreso.se/matavfall

Tack för maten!

