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Motion: Utsortering av matavfall 

Miljöpartiet de gröna yrkar på att kommunfullmäktige beslutar: 

 

att en utredning tillsätts för att utreda kostnader för och förtjänster av att sortera ut matavfallet 

från hushållen och kommunens verksamhet i syfte att återvinna detta i form av biogas, 

 

att utredningen även föreslår en tidsplan för en sådan omställning, 

 

att utredningen av ovanstående frågor är klar innan 2015 års slut och presenteras för berörda 

nämnder och fullmäktige. 

 

Om motionen 

 

I Staffanstorps kommun sorteras idag inget matavfall ut ur soporna, allt går istället till förbränning. 

 

Jordbruksverket skriver: ”Varje år uppkommer ungefär en miljon ton matavfall i den svenska 

livsmedelskedjan. Med matavfall menar vi i denna skrift alla typer av livsmedelsavfall. En viktig 

insats är att förebygga att avfallet uppkommer, men det avfall som trots allt blir, bör tas tillvara 

på bästa sätt. Mycket av den näring och energi som finns i matavfallet går att nyttja som en 

resurs. Regeringen har som mål att minst 50 procent av matavfallet från svenska hushåll, 

storkök, butiker och restauranger senast år 2018 ska sorteras ut och behandlas biologiskt. 

Förbränning är med andra ord på väg bort för att lämna plats åt den resurseffektiva rötningen 

som ger såväl biogödsel som biogas.” ¹. Vidare är  det viktigt ur miljösynpunkt att matavfallet tas 

tillvara med tanke på växthusgaser, men det är även mer effektivt och vi kan ta tillvara en större 

mängd energi ifrån matavfallet om rötning till biogas sker istället för förbränning. Så här skriver 

Sysav själva: ”Genom att utvinna biogas och biogödsel ur matavfallet minskar vi användningen 

av fossila bränslen och bidrar därmed till minskade koldioxidutsläpp.”  ² 

 

Det ligger i tiden att matavfallet från våra hushåll och storkök ska tas tillvara, men det är av 

konkreta skäl, inte symboliska, som vi yrkar på en förändring. Det är ett viktigt steg för att uppnå 

Sveriges miljömål och Staffanstorps kommuns eget miljömål för mandatperioden 2014-2018.  

 

Vi bör alltså omgående planera för hur vi bäst går över till att sortera ut matavfallet separat, både 

från hushåll och från kommunens olika verksamheter. På så sätt kan denna resurs tas tillvara på 

bättre sätt än med dagens metod.  

 

 

Miljöpartiet de gröna i Staffanstorp, genom David Wittlock 

¹ http://bit.ly/smartavfall (jordbruksverket.se)  

² http://bit.ly/avfall-resurs (sysav.se)  
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