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FALKÖPING • HJO • KARLSBORG • SKÖVDE • TIBRO • TÖREBODA – KOMMUNER I SAMVERKAN

Informationsbrev till alla hushåll i Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro och Töreboda om vår
gemensamma avfallshantering.

Kör bil på kaffesump och gammalt bröd
Vårt matavfall är en resurs som kan återvinnas och bli till grön energi. Nu pågår ett
nationellt arbete med att ta tillvara en stor del av de cirka 100 kg matavfall som varje
svensk producerar per år.
Enligt de nationella miljömålen ska hushållens matavfall
samlas in och återvinnas. Matresterna kan bli till miljövänlig fordonsgas som vi kan tanka våra bilar med. Av
restprodukten blir det biogödsel för åkrarna.
Regeringens mål är ännu inte uppnått, förra året samlade
154 av de 290 svenska kommunerna in delar av sitt matavfall.
Men många är på gång och startar nu upp sin insamling.
Matavfallet, är när det är rätt sorterat ett mycket rent material, i jämförelse med exempelvis avloppsslam.

– Genom att sortera ut matavfallet kan vi ta tillvara både
den energi och de värdefulla näringsämnen som finns i matavfallet. Vi återvinner och skapar ett slutet kretslopp, säger
Sari Strömblad, miljöstrateg på Skövde kommun.
– På 1000 bananskal kan man köra 10 mil med biogas.
Visst är det rätt häftigt!
Men det krävs förstås en förändring i vardagen för att
sortera ut matavfallet från det vanliga restavfallet; två
soppåsar under diskbänken i stället för en.
– Vi måste börja se matavfallet som en resurs i stället för en
sopa, säger Sari Strömblad, som ser fram emot en insamling
av matavfall även i Skövde.
– Om du ändå ska slänga matrester, så gör det i den bruna
papperspåsen – det är en vanesak.
I några av kommunerna där insamling av matavfall redan
införts så har man fått oanade positiva bieffekter:

Sari Strömblad, miljöstrateg Skövde kommun.

– Visst minskade restavfallet för att man sorterade ut sitt
matavfall, men vi märkte även att minskningen berodde på
att man ökade sin sortering över lag, säger Servicechefen i
Svedala kommun, där man införde återvinning av matavfall
under 2010.
Visst är det skillnad att bara knyta ihop sin soppåse till att
börja sortera ut matavfall– sortering som tar oss närmare ett
slutet kretslopp och en renare miljö.
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Så här sorterar man matavfall
– Hushållen har ett särskilt brunt sopkärl för matavfall
– Matavfallet sorteras ut i bruna papperspåsar, vilka
klarar både fett och fukt.

Återvinningshelg
den 7 och 8 maj

– Hämtning av matavfallet sker varannan vecka.

Dags att vårstäda? Lördagen den 7 och söndagen
den 8 maj kommer vi att hålla extraöppet på våra
större återvinningscentraler. Här du kan lämna
allt från trädgårdsavfall till vitvaror.
Alla öppettider och information om hur du
sorterar ditt avfall hittar du på vår webbplats:
www.aos.skovde.se

I de bruna påsarna för matavfall slänger man avfall
från matlagning samt djur- och växtriket. Det går även
bra att slänga:
– Hushållspapper
– Servetter
– Kaffefilter
I de bruna påsarna ska inte slängas (detta går till vanliga
påsen med restavfall):
– Tyg
– Plast
– Sand, kattsand
– Jord
– Grenar
– Stora köttben

Falköping föregångare för
matavfall inom AÖS-området
I Falköping sorterar man sitt matavfall sedan snart 10 år
tillbaka. Här är sorteringen för många en naturlig del av
vardagen.

– Just nu får vi in cirka 60 000 kilo matavfall per månad
för rötning. Tillsammans med avloppsslam producerar vi
biogas som räcker till att köra personbil 620 000 mil per år,
säger driftschef Stig Säll vid biogasanläggningen i Falköping.
Rötresterna från anläggningen blir till finaste kompostjord till lantbruket.
Viktigt att sortera rätt

Det som sorteras som matavfall är sådant som är biologiskt
nedbrytbart, vilket går att röta i biogasanläggningen. Är
man osäker så är det bäst att lägga avfallet i påsen för restavfall. Hamnar plast och tyg bland matavfallet fastnar det
i biogasanläggningens pumpar, medan sand och jord sliter
på kvarnar och pumpar.

Avfall 2010 i siffror
Under 2010 samlade vi som bor i AÖS-kommunerna in
52 407 ton hushållsavfall via sophämtning och återvinningscentraler.
25 721 ton via sophämtning
26 686 ton via våra återvinningscentraler varav:
– 794 ton farligt avfall inkl. impregnerat trä och
		asbest
– 2 040 ton elavfall
– 114 ton elavfall utan producentansvar
– 5 831 ton avfall till materialåtervinning (avser avfall
		 utan producentansvar)
– 3 556 ton kompost (park/trädgårdsavfall)
– 6 698 ton brännbart avfall
– 56 ton avfall till deponi
– 7 711 ton träavfall
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