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Hej!
Visste du att en hel del av det vi slänger är matrester? 

Det kan till exempel vara mat som blivit över från 
matlagning, mat som blivit för gammal eller som 

lämnats kvar på tallriken.

I början av 2023 inför vi Gröna påsen i Kinda. Med 
Gröna påsen tas dina matrester om hand och 

omvandlas till biogas och biogödsel. Det enda du 
behöver göra är att lägga dina matrester i den gröna 
påsen och sedan slänga den i din vanliga soptunna. 

Sedan tar vi hand om resten.

Det här är en sorteringsguide till Gröna påsen som 
informerar om vad som ska slängas i Gröna påsen. 

Hållbar utveckling 
helt enkelt!



1. Du slänger dina matrester i den 
gröna påsen. 
 
2. När påsen är full knyter du en 
dubbelknut och slänger den i din 
vanliga soptunna, bland de andra 
soppåsarna. 
 
3. Sopbilen tömmer soptunnan och 
kör soppåsarna till den optiska 
sorteringsanläggningen i Linköping. 
 
4. De gröna påsarna sorteras 
sedan ut automatiskt med hjälp av 
kameror i anläggningen. Nio olika 
kamerastationer läser av den gröna 
färgen på påsarna och sorterar 
dem för sig. Övriga soppåsar 
med restavfall passerar vidare på 

transportband till Gärstadverket 
i Linköping och förbränns för 
produktion av fjärrvärme, fjärrkyla 
och el. På så sätt kommer energin i 
restavfallet till nytta. 
 
5. Matresterna i de gröna påsarna 
blir till biogas och biogödsel i 
Tekniska verkens biogasanläggning. 
Själva påsen skiljs från matresterna 
och blir till värme och el. 
 
6. Biogasen används som 
fordonsbränsle, till bussar och bilar. 
Biogödsel ersätter konstgödsel och 
används som näringsrik gödning i 
lantbruket. På så sätt kommer den 
näring som finns i matavfallet till 
nytta för att odla ny mat igen.

Så här går det till - 
ditt matavfall blir till biogas och biogödsel
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Det här slänger du INTE i Gröna påsen!

Det här slänger du i Gröna påsen!

Frukt och grönt
Skrutt, skal och kärnor 

samt frukt och grönsaker 
som blivit för gamla.

Matrester
Tillagade och råa

Ben och skal
Kött- och fiskben,
fiskrens, skal från
skaldjur och ägg.

Matfett
Smör, margarin, olja och 

annat matfett. 

Kaffe och Te
Kaffe och te, filter

OBS! När den gröna påsen är full knyter du en dubbelknut innan du slänger den i den vanliga soptunnan.

Läkemedel
Gamla läkemedel
ska lämnas in på

apotek.

Tobak
Fimpar och snus.Servetter & papper

Papper, servetter,
textilier, blöjor, 

bindor och
tamponger.

Växter
Krukväxter, jord

och trädgårdsavfall.

OBS! Tidningar, förpackningar, kartonger, plast, glas, 
metall, kemikalier med mera ska lämnas till annan 
återvinning.

När påsarna håller på att ta slut så knyter du en grön påse 
i locket på din soptunna så lämnar sopbilen en ny rulle 
påsar. Bor du i hyresfastighet så informerar din hyresvärd 
om var du kan hämta nya påsar.


