
Strömstads kommun började samla in matavfall 
2021 och 2023 är systemet för matavfallsinsamling 
brett infört. Avfallet ska sorteras i två separata kärl, 
matavfall ska läggas i det bruna och restavfall i det 
gröna. Läs mer om sortering  på nästa sida.

VI SORTERAR MATAVFALL
Här hittar du:
ÅTERVINNINGSSTATIONER

Det finns runt tio 
återvinningsstationer för 
förpackningsinsamling i 
Strömstad. Hitta var på 
stromstad.se/atervinning

Matavfallet körs till en 
rötgasanläggning där det 
återvinns som biogas och 
biogödsel. Restavfallet körs till 
en förbränningsanläggning  och 
återvinns som energi i 
fjärrvärmenät. 

Att utvinna  energi och återföra 
näringsämnen till jorden är ett 
bra sätt att ta vara på matavfall. 

Så funkar det
Matavfallet rötas i en syrefri 
miljö där mikroorganismer 
bryter ner kolhydrater, fett och 
proteiner och omvandlar 
det till metan och koldioxid.

När gasen i rötgasanläggningen 
har tagits till vara, framförallt 
som drivmedel till gasbilar,  
finns det en näringsrik rest 
kvar, biogödsel. Den kan 
användas i jordbruket som 
gödning. På det sättet återförs 
näringsämnen till jorden där 
nya grödor odlas.

Sopbilarna som hämtar avfallet 
har oftast två fack och kan 
hämta både ditt mat- och 
restavfall på samma gång. Har 
bilen bara ett fack töms det ena 
kärlet den ena veckan och det 
andra den andra veckan.

När du sorterar ut förpack-
ningar, tidningar och matavfall 
minskar du mängden avfall som 
går till förbränning och vi får ett 
kretslopp i användningen av 
material och råvaror.

! För att rötningsprocessen ska
fungera är det mycket viktigt att
du bara lägger matavfall i det
bruna kärlet, ingen plast eller jord
t.ex. Lite papper går dock bra.

! Bara de papperspåsar som är
avsedda för matavfall ska
användas. Påsarna får du gratis
från Strömstads kommun.

Tips och råd
● Fyll inte matavfallspåsen mer
än till strecket i påsen. Stäng
påsen ordentligt innan du lägger
den i det bruna kärlet.

● Låt matavfallet rinna av och håll
påsen så torr som möjligt. Lite
papper går bra att lägga i. Byt
påse ofta, låt inte matavfall ligga
många dagar i köket.

● Förvara ditt bruna kärl utomhus
på en skuggig och luftig plats och
väl tillgänglig på hämtningsdagen.

● Rengör ditt kärl om det behövs.

● Behöver du fler påsar ger du
renhållningspersonalen en signal
om detta genom en markerings-
funktion på kärlet för matavfall.

Fler tips, frågor och svar på 
stromstad.se/matavfall

ÅTERVINNINGSCENTRAL

Österröds återvinningscentral

öppettider:  

måndag 7.00 - 16.00
tisdag 7.00 - 16.00
onsdag 7.00 - 16.00
torsdag 7.00 - 19.00
fredag 7.00 - 16.00
första lördagen varje månad 
9.00 - 15.00

Mobila återvinningscentraler 
finns på Sydkoster och 
Nordkoster vissa lördagar, se 
stromstad.se/atervinning

INLÄMNING AV 
LÄKEMEDELSAVFALL

På samtliga apotek kan du 
lämna mediciner och kanyler.

MER INFORMATION 
stromstad.se/atervinning 
sopor.nu

KOMMUNCENTER
0526-190 00 
kommuncenter@stromstad.se



SÅ HÄR SORTERAR DU HUSHÅLLETS AVFALL

Förpackningar och tidningar till återvinningsstation

Restavfall i det gröna kärlet

Matavfall i det bruna kärlet
Använd särskilt avsedd 
papperspåse och lägg enbart 
matavfall (som blast, skal, 
kärnor, mindre ben, tepåsar, 
kaffesump, möglig mat och 
matrester) i påsen. Inte plast, 
snus, fimpar, tuggummi, jord, 
kattsand eller aska. För mer 
info om sortering se 
stromstad.se/matavfall

I det gröna kärlet lägger du 
det som blir över när du har 
sorterat ut förpackningar, 
tidningar och matavfall. 
Var noga med att knyta 
dubbelknut på plastpåsen! 
Det som  inte går att lägga i 
en påse lämnar du på 
återvinningscentralen. 

Förpackningar av papper, plast, glas 
eller metall lämnar du på en av 
återvinningsstationerna som 
finns runt om i kommunen. 
Inget annat än förpackningar 
och tidningar ska lämnas där. 
Kuvert ska inte läggas bland 
pappersförpackningar eller 
tidningar, dem lägger du i stället 
med restavfallet i det gröna kärlet.

Farligt avfall lämnas på kommunens 
återvinningscentral. Till farligt avfall 
räknas allt som kan vara giftigt, 
cancerframkallande, frätande, 
skadande, miljöfarligt, smitt-
förande eller brandfarligt. På 
återvinningscentralen lämnar 
du även möbler, vitvaror, 
elektronik, textil, plast, byggmaterial, 
trädgårdsavfall, metallskrot m.m.

Läkemedel till apotek
Läkemedelsrester och förbrukade 
sprutor är också farligt avfall men 
detta ska du lämna på apoteket. Alla 
apotek tar emot läkemedelsavfall och de flesta 
tillhandahåller särskilda burkar för kanyler.

Farligt avfall och övrigt avfall till återvinningscentral

ÅVC




