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Uppsalatidningen
4-sidig inhäftad inlaga, 9 april och 14 maj.
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Dina bananskal sätter fart på bilar och bussar
Visste du att...

Visste du att...

tepåsar, äppelskruttar, fiskben, kaffefilter, banan-

… biogas är helt förnyelsebar och ökar inte koldioxiden i atmosfären.

Laga mat, umgås och ha trevligt.
Lämna resten till oss.

skal, ostkanter… Listan på allt matavfall som du
och alla andra Uppsalabor sorterar kan glädjande

… en bil som kör på biogas släpper ut 2 800 kg mindre koldioxid än en
bensindriven bil.

helt år.

… om 70 procent av allt matavfall i Sverige blev biogas skulle det ersätta
ca 67 miljoner liter bensin. Det räcker till årsförbrukningen för drygt 56 000
bilar och skulle kunna minska utsläppen av koldioxid med 327 000 ton.

bensindriven bil.
… rötat matavfall från 4 730 personer räcker för att driva en buss under ett
helt år.

ning, där det blir klimatriktigt drivmedel för bilar och bussar. Visste

… på innehållet i en soppåse rötat matavfall kan du köra 2,5 km med bil.

… på innehållet i en soppåse rötat matavfall kan du köra 2,5 km med bil.
… på 1 000 rötade bananskal kan du köra en bil cirka 10 mil.

… en bil som kör på biogas släpper ut 2 800 kg mindre koldioxid än en

nog göras lång. avfallet går till vår biogasanlägg-

… rötat matavfall från 4 730 personer räcker för att driva en buss under ett

… biogas är helt förnyelsebar och ökar inte koldioxiden i atmosfären.
… biogas från matavfall ger 85 procent lägre växthusgasutsläpp än bensin.

… biogas från matavfall ger 85 procent lägre växthusgasutsläpp än bensin.

du förresten att Uppsala är en av de bästa kommunerna i landet

en!

Tack för mat
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… på 1 000 rötade bananskal kan du köra en bil cirka 10 mil.

på att göra biogas av matavfall?

… om 70 procent av allt matavfall i Sverige blev biogas skulle det ersätta
ca 67 miljoner liter bensin. Det räcker till årsförbrukningen för drygt 56 000

cariaci*

Här har vi samlat det du behöver veta för att kunna sortera ditt

bilar och skulle kunna minska utsläppen av koldioxid med 327 000 ton.

Idag blir cirka 12 procent av Sveriges matavfall biogas.

Tack för m
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Idag blir cirka 12 procent av Sveriges matavfall biogas.

matavfall rätt. Spara den gärna. För framtiden.

Viktig nyhet för dig som sorterar matavfall!
Läs gärna mer om hur du sorterar på
www.uppsalavatten.se eller ring vår kundtjänst
på telefon 018-727 94 00.
tillbaka till kretsloppet. Med din hjälp.

Så

* En av de mikroorganismer som i vår anläggning livnär sig på matavfallet,
och som tack för hjälpen producerar biogas.
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Blomjord räknas inte som matavfall. Stora köttben, då?
Nej, inte det heller. Däremot räkskal från fredagsmiddagen
och (faktiskt) ofärgade servetter. Låt oss ta det från början.
tidigare sorterade du en del av ditt hushållsavfall som
komposterbart. Det blev jord helt enkelt. Nu gör vi istället biogas av ditt matavfall. Därför behöver du sortera ditt
hushållsavfall lite annorlunda mot vad du är van vid. (Vissa

typer av avfall ställer nämligen till problem för vår biogasproduktion.) till exempel ska kattsanden och krukväxten
som tidigare sorterats som komposterbart läggas i behållaren för brännbart. till höger hittar du en lista med fler
exempel på var ditt avfall numera hör hemma. Är du osäker
kan du enkelt rådgöra med vår sorteringsguide på www.
uppsalavatten.se, eller ringa kundtjänst på 018-727 94 00.

Det här ska inte sorteras

Det här ska sorteras som

som matavfall, exempel:

matavfall, exempel:

avfallet nedan ställer till problem för vår biogasanläggning. Sorteras istället som brännbart hushållsavfall:
• Grova köttben (större än fläskkotlettben)
• tobak, snus och fimpar
• Krukväxter med jord
• Kattsand

• Bröd
• Matrester
• Skaldjur (även skal)
• Fruktrester (även skal)
• Grönsaksrester (även skal)
• Rotfruktsrester (även skal)
• Kött- och fiskrens
• Fisk-, fågel- och köttben (små och tunna)

Läs gärna mer om hur du sorterar på
www.uppsalavatten.se eller ring vår kundtjänst
på telefon 018-727 94 00.
tillbaka till kretsloppet. Med din hjälp.

• Kaffesump och kaffefilter

Världens renaste drivmedel, tack vare dig
På vår biogasanläggning behandlas ditt matavfall på ett
säkert sätt. Skadliga bakterier elimineras innan avfallet går
vidare till en rötningskammare. (Nu i maj öppnar vi en ny
kammare som ger oss möjlighet att fördubbla biogasproduktionen.) I rötkammaren bildas biogas som till 65 procent
innehåller metan, som är den användbara delen i biogasen.

Resten består av koldioxid och vattenånga. För att du ska
kunna använda gasen som drivmedel måste den renas
från koldioxiden och vattenångan. Därefter har vi resultatet:
Lokalt producerad biogas. Det mest klimatriktiga drivmedel
som du kan köra på. Världens renaste, kort sagt.
tack vare dig.

OBS! Sortera bort förpackningar av plast, papper, metall och glas. Lämna dem till återvinningsstationen. ta även bort kapsyler, folie, metallglänsande papper, metalltråd mm.

• tepåsar
• Ofärgat hushållspapper
• Ofärgade pappersservetter

Osäker på hur du ska sortera?
Rådfråga gärna vår sorteringsguide på www.uppsalavatten.se eller ring kundtjänst på 018-727 94 00.

Uppsalatidningens tidningsställ

ilaga!
Speciaenls b
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Nu gör vi värld
och spara!
av ditt matavfall. läs

Särtryck av inlagan som läggs i ca
80 st tidningsställ i Uppsala.
Ligger ute vecka 15, 16, 20, 21.

* En av de mikroorganismer som i vår anläggning livnär sig på matavfallet,
och som tack för hjälpen producerar biogas.
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Biogasbussar
Vecka 14, 15, 20, 21.
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Tepåsar, äppelskruttar, fiskben, kaffefilter, bananskal,
ostkanter… Listan på allt matavfall som du och andra

Faktum är att vi är en av landets bästa kommuner
på att göra biogas av matavfall. Tillbaka till kretsloppet,

Uppsalabor sorterar kan göras lång. Avfallet går till
vår moderna biogasanläggning. Där förvandlas det till
klimatriktigt drivmedel för bilar och bussar.

alltså. Med din hjälp. Är du osäker på vad som sorteras
som matavfall? Rådgör gärna med vår sorteringsguide
på www.uppsalavatten.se. Välkommen!

* En av de mikroorganismer som i vår anläggning livnär sig på matavfallet, och som tack för hjälpen producerar biogas.
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Den här bussen kör på biogas. Framställd av matavfall från dig och alla andra Uppsalabor. Tack för din insats!
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Den här bussen kör på biogas.
Framställd av matavfall från dig
och alla andra Uppsalabor.

Sävja.

Utomhustavlor
Vecka 15, 16, 21.
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Bananskal, tepåsar, äppelskruttar, fiskben…Listan på allt
matavfall som du och andra Uppsalabor sorterar kan göras
lång. Avfallet går till vår moderna biogasanläggning. Där
förvandlas det till klimatriktigt drivmedel för bilar och bussar.
Tillbaka till kretsloppet, alltså. Med din hjälp.

* En av de mikroorganismer som i vår anläggning
livnär sig på matavfallet, och som tack för hjälpen
producerar biogas.

www.uppsalavatten.se
Kampanjinformation fr o m 9 april.

