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av dina tacorester
• Visste du detta om fimpar, skräp och 

batterier
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Parisa har ordet 
Om Vallentuna kommuns avfallsplan 2021-2032 
 - Lätt att göra rätt

Vallentuna kommuns avfallsplan sätter mål för hur avfallshantering-
en ska fungera fram till 2032. Ett viktigt mål handlar om matavfall. 
Det är en viktig resurs som vi vill samla in mer av. Därför har vi bland 
annat infört obligatorisk matavfallsinsamling för alla småhus och 
fritidshus. 

Genom att sortera matavfall istället för att slänga det i den vanliga 
soppåsen, kan vi röta det för att tillverka biogas, bland annat till sop-
bilarna som kör i Vallentuna. Det som blir kvar kan användas som 
näringsrikt gödsel som sprids på åkrarna. 

För att vi ska kunna ta tillvara så mycket matavfall som möjligt är  
det viktigt att bara slänga det sorterade matavfallet i de särskilda 
papperspåsarna som är avsedda för matavfallsinsamling. De är 
kostnadsfria och kan hämtas på flera platser i kommunen.

Bara matavfall och matavfallspåsar i 
matavfallsinsamlingen! 
Matavfallsbehållaren ska bara innehålla mat och  
papperspåsar, inget annat! 
Förpackningar, plastpåsar, majspåsar, komposterbara påsar eller  
annat otillåtet material får inte förekomma eftersom det kan förstöra 
biogasanläggningen och mikroplaster hamnar i biogödseln. 

En felsorterad matavfallsbehållare kommer behöva sorteras innan 
entreprenören kan tömma behållaren vid nästa ordinarie hämtning. 
Eller så kan den tömmas genom att beställa en extra hämtning mot 
en extra kostnad. Om felsorteringen fortsätter debiteras en felsor-
teringsavgift och matavfallet kommer att klassas om till brännbart 
restavfall. 

Genom att sortera rätt så hjälper du oss att ta tillvara på allt matav-
fall.  Tack för din insats!

Matavfallsinsamling  
i sommartid
När det är sommar och varmt finns det några saker att tänka på för 
att undvika att matavfallet börjar lukta eller att det samlas flugor.

• Byt påsen oftare än normalt, minst var tredje dag.

• Stäng påsen ordentligt. Då förhindrar du att matavfallet trillar ut i 
kärlet och skapar dålig lukt.

• Om du har kärl kan du ställa det så skuggigt och svalt som möjligt 
och dra fram det till hämtningsplatsen när det är tömning.

• När behållaren är nytömd kan du spola av det eller spraya lite 
ättika på kärlets kant och botten. Ättika motverkar både dålig lukt 
och flugor.

Stoppa fettpropparna!
Fett som spolas ner i vasken stelnar och bildar proppar i avloppsrö-
ren som kan orsaka översvämning hos dig eller grannen. 

Så här tar du hand om överbliven fett och olja: 
• Torka ur stekpannan, kastrullen eller ugnsformen med papper 

innan du diskar. Släng pappret i matavfallspåsen (om du har ma-
tavfallssortering) eller i soporna.

• Större mängder stekflott kan hällas över i en kopp som får svalna 
en stund i kylen. När det stelnat kan du slänga det i matavfallspå-
sen (om du har matavfallssortering) eller i soporna.

• Samla upp frityrolja och matolja från exempelvis burkar med 
soltorkade tomater eller tonfisk.

• Häll den överblivna oljan i en liten plastflaska. Använd gärna en 
så kallad miljötratt så blir det enkelt att hälla över. Flaskan kan 
sedan lämnas in till återvinningscentralen (även den mobila åter-
vinningscentralen). Små flaskor med max 5 dl fett kan slängas i 
soppåsen. 

Testa dina kunskaper! 
(rätt svar hittar du längst ner på nästa sida)

1. 2021 samlade vi in 1 062 ton sorterat matavfall i Vallentuna. Den 
producerade biogasen används som fordonsgas och räcker till:

A. 2 124 000 km med personbil

B. 236 000 km med buss

C. 215 525 km med sopbil

2. Vilka påsar får användas till matavfallet?
A. Alla typer av påsar 

B. Papperspåsar avsedda för matavfallssortering 

C. Alla påsar, bara de är komposterbara

3. Hur mycket matavfall (vikt%) slängs i en genomsnittlig soppåse  
i Vallentuna?
A. 15 %     

B. 43 % 

C. 27 %

Avfallsplanens huvudmål 
2021-2032 – matavfall 

- Mängden matavfall i restavfallet 
har minskat med minst 90 % från 
2021 till 2032
- År 2032 har matsvinnet per invå-
nare halverats jämfört med 2021.

Miljötratt finns att  
hämta hos Kontaktcenter i 
Kulturhuset på Allévägen 1  
i centrala Vallentuna

Parisa Liljestrand är kommunalråd i Vallentuna kommun 
och ordförande i SÖRAB:s styrelse.



Rester från tacomiddagen?  
Gör en tacomacka
Ta hand om torrt, tråkigt bröd och slattarna från tacosåsburkarna. 
Perfekt mellanmål eller lättare lunch.

Ingredienser 
Brödskivor 
Tacosås 
Riven ost 
Skivad tomat eller andra grönsaker

Låt fantasin flöda och addera det du har. Kanske finns det lite  
tacofärs kvar i kylen?

Här är de rätta svaren: 
1. A, B och C! Heja matavfallet och heja dig som sorterar! 

2. B. Det är bara de papperspåsar som är tillverkade för att sortera matavfall som får användas. Eftersom matavfallet inte komposteras utan 
rötas kan inte heller komposterbara påsar användas. Både de komposterbara och de vanliga plastpåsarna kan förstöra biogasanläggning-
en men också orsaka att mikroplaster hamnar på åkern och tas upp i maten som odlas. Idag hittar vi både plast och annat otillåtet mate-
rial i det sorterade matavfallet. 

3. C. Enligt plockanalys 2021 är det i genomsnitt ca 27 % matavfall i restavfallet från villor och flerfamiljshus.  

Har du ”svinnsikt”?
Ungefär 20 % av avfallet i en soppåse, eller var femte soppåse, be-
står av mat som kunde ha ätits upp, s.k matsvinn. Det är oftast frukt, 
grönsaker, bröd och matrester som slängs. 

Förutom detta hälls dessutom 18 kilo mat och dryck ut i vasken (ofta 
kaffe, te och mejeriprodukter), per person och år. 

På vallentuna.se/minskaavfallet kan du bland annat läsa mer om 
matsvinn och tips på vad du kan göra för att minska matsvinnet.

Osäker på hur du ska sortera eller vill du få några smarta tips på hur 
matavfallspåsen kan hållas fräsch? 

Läs mer och kolla in våra filmer  
på  vallentuna.se/matavfall. 

Att ha svinnsikt handlar 
om att bli uppmärksam 

på sitt matsvinn för att sedan 
förändra sitt beteende och inte 
slänga mat i onödan.
För en familj på två vuxna och två 
barn motsvarar matsvinnet en 
kostnad på mellan 3 000 och  
6 000 kronor per år.

Tillagning
1. Värm ugnen till 200 grader
2. Fördela tacosås på brödet och strö 

över riven ost
3. Lägg på tomatskivor/grönsaker
4. Lägg mackorna på en plåt med 

bakplåtspapper och gratinera i 
ugn i ca 10 minuter



Vårfin trädgård, men vad gör du med 
trädgårdsavfallet?
Nu är det många som gör fint i sina trädgårdar och föreningar, då 
kan det också bli mycket trädgårdsavfall. Avfallet kan hämtas via 
abonnemang, beställas som extra hämtning i säck eller i tillfällig 
container beroende på vad som ingår i abonnemanget och vilka 
extra tjänster ni kan beställa.  

Extra hämtning i säck
Vid beställning av extra hämtning i säck ska trädgårdsavfallet vara 
förpackat i komposterbara papperssäckar (max 160 l och 15 kg) 
och med komposterbart snöre. Plastsäckar eller papperssäckar med 
plastad insida får inte användas. 

Mycket trädgårdsavfall? Teckna ett abonnemang eller 
hyr en container.
Småhushåll som har mycket trädgårdsavfall kan teckna ett abonne-
mang. Då hämtas avfallet i kärl varannan vecka vid totalt 16 tillfäl-
len under perioden april-november. Avgiften är 943 kr per säsong 
inklusive hyra av ett 370-literskärl. 

Är ni ett område eller förening med många hushåll som haft träd-
gårdsstädning? Då kan ni hyra en container för trädgårdsavfall. 

Läs mer på hemsidan eller kontakta kundtjänst på  
vallentuna.se@prezero.com eller 08-519 333 00.

Tips på hur du hanterar invasiva arter
Invasiva växter är främmande arter som riskerar att slå ut andra 
växter. För att hindra att de sprids får de inte slängas tillsammans 
med det vanliga trädgårdsavfallet. Små mängder invasiva växtdelar 
kan läggas i dubbla plastpåsar och slängas i soporna.  
Större mängder invasiva växtdelar förpackas noga och lämnas i en 
separat container på återvinningscentralen. 

För mer information om vilka växter som är invasiva och hantering 
av dessa, se naturvardsverket.se eller sorab.se.

Visst är lupiner vackra, men visste du att det är en invasiv växt? 
Plocka gärna en bukett när den är nyutslagen och inte har fått 
fröställningar. När buketten har vissnat ska den slängas i dubbla 
påsar i soppåsen, inte i komposten eller matavfallspåsen.

Vad ingår i avgiften?
Vill du läsa mer om vad avfallshämtningen kostar för de vanligaste 
tjänsterna, vad som ingår i avgifterna och olika tilläggstjänster med 
mera? På vallentuna.se finns populärversioner av avfallstaxan att 
läsa och ladda ner för småhus, fritidshus, flerbostadshus och verk-
samheter.

Genom att återvinna mat, plast, glas, 
metall och pappersförpackningar kan ett 
villahushåll med ett 190-liters kärl som 
byter hämtningsintervall från varje vecka 
till varannan vecka, spara 1 432 kr per år, 
eller 1 812 kr per år genom  att byta till 
var fjärde vecka.

Avfallstaxa för 

flerbostadshus

Gäller från och med 2021-10-04

Det här är en förkortad version av avfallstaxan.  

En fullständig version hittar du på vallentuna.se.

Alla priser är inklusive 25 % moms. 

Exempel på två sorters underjords- 

behållare för matavfall respektive 

restavfall i ett flerbostadshusområde.

Avfallstaxa för villor med 
sophämtning året runt
Gäller från och med 2021-10-04

Det här är en kortad version av avfallstaxan för dig som bor i villa.  

Den fullständiga versionen hittar du på vallentuna.se.  

Alla priser är inklusive 25 % moms. 

Exempel på kärl för restavfall, matavfall och trädgårdsavfall.

Avfallstaxa för 
verksamheter
Gäller från och med 2021-10-04

Det här är en förkortad version av avfallstaxan.  En fullständig version hittar du på vallentuna.se.Alla priser är inklusive 25 % moms. 

Lunch på ett av skolköken 
i Vallentuna – en av alla 
verksamheter i kommunen.

Avfallstaxa för fritidshus med säsongsabonnemangGäller från och med 2021-10-04

Det här är en kortad version av avfallstaxan för dig som bor i fritidshus.  

Den fullständiga versionen hittar du på vallentuna.se.  

Alla priser är inklusive 25 % moms. 

 Exempel på kärl för restavfall och matavfall.



Vallentuna minskar avfallet 
- är du med?
Vad slängs i våra soppåsar - egentligen?
Idag slängs mycket i soppåsen som istället kan användas som en 
resurs och återvinnas till nytt material eller tas om hand för att 
minska miljöbelastningen. När du lämnar avfallet till återvinning 
gör du därför en viktig insats. Restavfallet som är kvar går till för-
bränning. 

2021 slängde Vallentunaborna 5 400 ton avfall till förbränning. Av 
det var 27 % brännbart restavfall. Resterande 73 %* bestod av mat, 
tidningar, förpackningar, textil och annat otillåtet material som 
skulle ha sorterats ut och lämnats till återvinningen.* 

Visste du detta om batterier?
Många av oss vet att de flesta batterier innehåller miljöfarliga 
tungmetaller och att batterier är farligt avfall som ska lämnas till 
återvinning. Men visste du att 75 % av de vanligaste batterierna 
kan göra nytta igen? 

Bly, nickel, kadmium, järn, kobolt, koppar, mangan och zink är alla 
återvinningsbara metaller. Kvicksilverbatterier (ofta de små och 
runda knappcellsbatterierna) är så giftiga att de ska fasas ut från 
marknaden. Lämnas dessa till återvinningen tas det om hand och 
kommer inte ut i naturen. Det som inte går att använda igen åter-
vinns som energi (källa: sopor.nu).

Enligt den senaste plockanalysen slänger vi i SÖRAB**-regionen 
mer än 600 000 batterier i de vanliga soporna varje år. *  
Även i Vallentuna hamnar en del batterier fel.

Vad gör du med skräpet?
Vallentuna - en trygg och skräpfri kommun att bo och 
verka i 
Undersökningar visar att en ren och fin miljö bidrar till ökad trygg-
het. Vallentuna är en Håll Sverige Rent-kommun. Det innebär 
bland annat att vi deltar i Skräpplockardagarna där barn och unga 
lär sig om återvinning och vikten av att inte skräpa ned. 

Håll utkik efter våra skräphjältar
2021 deltog fler än 4 500 skräphjältar från 40 förskolor, skolor och 
ungdomsverksamheter i Vallentuna, nästan dubbelt så många som 
2020! Under vecka 18 och 19 är det dags igen och då hoppas vi på 
ännu fler skräphjältar. 

Är du också en skräphjälte?
Lätt att göra rätt! Tillsammans kan vi hjälpas åt att minska skräpet, 
och det roliga är att resultatet syns direkt! För dig som vill enga-
gera dig lite extra kan du också anmäla dig direkt till Håll Sverige 
Rents olika evenemang för privatpersoner.

* vikt%, siffrorna kommer från 2021 års plockanalys i Vallentuna kommun. 
**SÖRAB är ett återvinnings- och avfallsbehandlingsbolag som ägs av Vallentuna och nio andra kommuner 

Avfallsplanens huvudmål 2021-
2032 skräp och nedskräpning.

- År 2032 har nedskräpning i offentlig 
miljö halverats jämfört med 2020.
- År 2032 upplever minst 90 procent av 
kommunens invånare att nedskräpning  
i offentlig miljö har minskat jämfört  
med 2020.

Sedan 2020 ligger  Vallentuna på plats  14 i Håll Sverige Rents  kommunranking!

Mycket mer om detta finns hos Håll sverige rent. 
www.hsr.se



Visste du detta om fimpar och skräp?
Fimpar står för 62 % av allt skräp på marken. De kan sprida plaster 
och gifter, bland annat kadmium, och riskerar göra stor skada i  
naturen under en lång tid. 

• Under en vecka i Sverige slängs 35 miljoner skräpföremål på mar-
ken. I vikt motsvarar det 60 ton skräp. 

• Skräpet är mest fimpar (62 %), snus (14 %), plast (9 %), papper/
kartong (7 %) och metall (3 %). 

• Totalt slängs 3,3 miljoner plastföremål på marken under en vecka. 
Mer än en fjärdedel är förpackningar för livsmedel. 

• Från och med 1 januari 2022 är det straffbart att slänga cigarett-
fimpar, tuggummin, snus och annat mindre skräp på marken. 

 
Siffrorna kommer från den nationella kartläggning av nedskräpningen 
i stadskärnorna i 75 kommuner som Håll Sverige Rent utfört på upp-
drag av Naturvårdsverket i juni 2020.

Var kan jag fimpa i Vallentuna centrum?       
Visste du att många papperskorgar har en fimp-askkopp? 
För att hjälpa fler att fimpa rätt gör vi nu en kampanj  
tillsammans med SL. Håll utkik efter kampanjen som  
pågår under maj-september i Vallentuna centrum. 

Kanske du vill fimpa för gott?

Apple

Android

Få en notis om nästa 
hämtningsdag i mobilen!
I Vallentuna avfallsapp hittar du aktuell driftinformation, 
nyheter, sorteringsguide med mera. 

Nyheter i appen
• Få notis dagen innan kärlet ska tömmas.

• Få notis dagen innan den mobila återvinningscentra-
len eller lastbilen för farligt avfall stannar på en plats 
nära dig.

Du hittar appen i App store eller Google Play eller via 
koderna ovan.   

Under sommaren, från maj till september, kampanjar vi mot nedskräpning med fimpar  
i Vallentuna centrum.


