FAQ - Vanliga frågor om papperspåsen
Måste jag använda papperspåsen till matavfallet?
Ja, Trollhättan Energi har valt papperspåsar eftersom det är det mest miljövänliga sättet att samla in matavfall.
Som du nog vet blir Trollhättans matavfall till biogas, och papperspåsen kan även den ingå i rötningsprocessen
och återvinnas. Resterna av rötningen blir gödningsmedel som används på åkrarna och därför är det viktigt att
matavfallet hanteras rätt. Använd både papperspåsarna och den påshållare som Trollhättan Energi delar ut för
de är speciellt framtagna för matavfall. Påshållaren gör att påsen ventileras och håller bra. Dessutom luktar inte
en välventilerad påse och väger inte lika mycket. Naturligtvis är det viktigt att låta blött matavfall rinna av
innan det läggs i påsen. Det är också viktigt att inte sätta papperspåsen i en vanlig sophink eller trä en plastpåse
utanpå, för då kan inte papperspåsen andas och går lätt sönder.

Hur stor är påshållaren som ska placeras under diskbänken?
Påshållarens mått är B20xD20xH26 cm. Själva papperspåsen rymmer 9 liter och är B20xD15xH36 cm. Om du
har en insats för källsortering i ditt diskbänksskåp som inte rymmer påshållaren bör du försöka att hitta en
annan placering för den, till exempel på diskbänken eller i ett annat skåp.

Hur undviker jag fukt?
•

•
•
•
•
•

Använd alltid påshållaren så att papperspåsen luftas. Om hink eller plastpåse används stängs fukten
inne och papperspåsen går istället sönder.
Låt avfallet rinna av ordentligt i slasken innan det läggs i papperspåsen.
Lägg gärna några tidningssidor i botten på papperspåsen.
Släng hushållspapper och använda servetter tillsammans med matavfallet. Det suger upp en hel del av
fukten.
Låt kaffesump torka till en stund innan det slängs i papperspåsen.
Förslut påsen ordentligt innan den läggs i matavfallskärlet. Vik in kanterna och rulla ihop den noga.

Hur undviker jag lukt?
Stäng papperspåsen ordentligt. Vik in kanterna och rulla ihop den noga innan den läggs i matavfallskärlet.
Om möjligt så ställ matavfallskärlet på en skuggig plats.
Tvätta matavfallskärlet invändigt efter tömning. Skölj ordentligt med vatten och skura med borste.

Vad får jag slänga i matavfallspåsen?
En bra tumregel är: ”Allt du kan tänka dig att äta och resterna av det”. Alltså matavfall. Utöver det kan du
också slänga servetter, hushållspapper samt använda te- och kaffefilter. Exempel på sådant du kan kasta i
matavfallspåsen är alltså potatis, ris, bröd, pasta, äggskal, teblad, kaffesump, kaffefilter, skaldjursrester,
grönsaks- och fruktskal och rester av kött och fisk.
Du får inte lägga läkemedel, snus, cigarretter, tuggummi, tandpetare eller glasspinnar i påsen. Ej heller kol,
aska eller blomjord. Ett tips är att använda vår Avfallslista i bokstavsordning som hjälp. Den hittar du också i
Trollhättan Energis app.

Min papperspåse luktar och det blir fula fläckar på utsidan. Vad ska jag göra?
Det är helt normalt att det blir fett- och fuktfläckar på utsidan av papperspåsen. Det visar bara att påsen
fungerar som den ska. Papperspåsens funktion är nämligen att andas för att fukten från matavfallet ska
avdunsta.

Låt alltid papperspåsen stå i påshållaren. Byt påse ofta, gärna varannan eller var tredje dag, för att undvika lukt.
Det går även bra att lägga tidningspapper eller hushållspapper i botten på påsen för att suga upp lite av det
blöta.

Hur får jag nya påsar?
Bor du i villa får du nya påsar genom att i god tid klämma fast en tom matavfallspåse i locket på
matavfallskärlet. Nya påsar lämnas då vid kommande tömning. Bor du i lägenhet kontaktar du istället din
hyresvärd, bovärd, bostadsrättförening eller vaktmästare för nya påsar. Matavfallspåsar finns även att hämta på
din återvinningscentral.
Restauranger, storkök och andra verksamheter kan beställa påsar via vår kundservice.

Vad kostar matavfallspåsarna?
Papperspåsar i storlek 9 liter levereras utan extra kostnad till villor, flerfamiljshus och verksamheter. De ingår i
grundavgiften.

Måste jag ställa ut kärlet inför tömning även om jag bara har en påse i den?
Ja. För din egen och dina grannars skull bör du ställa fram kärlet inför tömning.

Får jag använda andra påsar än de från Trollhättan Energi?
Nej. De papperspåsar vi använder för att sortera matavfall har valts för att de är fukttåliga och innehåller ett
godkänt lim, men framförallt för att de bryts ner fullständigt och fungerar utan problem i rötningsprocessen för
biogasen. Du får absolut inte använda plastpåsar! Du får inte heller använda majsstärkelsepåsar eller andra
nedbrytningsbara påsar.

Tål påshållaren maskindisk?
Ja, påshållaren tål maskindisk.

Hur undviker jag larver och flugor i mitt kärl?
Under varma sommarmånader är risken större för larver i ditt kärl för matavfall. Larver uppkommer naturligt i
animaliskt avfall, oavsett om man har en papperspåsar i tunnan eller inte. Skillnaden är att man inte ser dem
lika lätt om de är instängda inne i en pappers-eller plastpåse. Här kommer några tips på hur man kan undvika
dem:
1. Det allra viktigaste är att hålla avfallet så torrt som möjligt. Ventilation är hemligheten bakom en väl
fungerande sortering av matavfall i papperspåse. Använd hållaren, platta till botten på papperspåsen och
se till att det är luftigt runtomkring. Kanske lite hushålls- eller tidningspapper i botten på påsen kan göra
susen om man har mycket blött matavfall...
2. Se till att försluta papperspåsen ordentligt så matavfall inte läcker ut.
3. När sedan påsen ska slängas så är det det bruna kärlet som ska användas. Det är avsett för matavfall. Det
är nämligen ventilerat.
4. Om det är möjligt, placera ditt sopkärl i skuggan.
5. Tvätta kärlet noga emellanåt. Använd inga starka kemikalier och preparat. Ett sätt att få bort eventuell
lukt är ättika. Blanda hälften vatten och hälften ättiksprit i en blomspruta och spruta i kärlet.
6. Strö över lite kalk i kärlet så hjälper det mot flugor och lukt.

