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

VI SORTERAR MATAVFALL
Här hittar du:
ÅTERVINNINGSSTATIONER
Om ni inte har separata kärl 
för förpackningar och 
tidningar i fastigheten, 
använder du någon av de runt 
tio återvinnings-stationer som 
finns i Strömstad. Hitta var på 
stromstad.se/atervinning

Det allra bästa du kan göra är 
att äta upp dina matrester, men 
det matavfall som ändå 
uppstår, ska du lägga i en 
matavfallspåse. Påsen ska du 
sedan lägga i fastighetens 
bruna avfallskärl.

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.

Så funkar det
Matavfallet körs till en rötgas-
anläggning där det återvinns 
som biogas och biogödsel. 
Biogas används till bränsle för 
bussar och personbilar i stället 
för bensin och diesel. Biogödsel 
återför näring från matavfallet 
till jorden och nya grödor.

Hur ofta matavfallskärlen töms 
beror på vilket abonnemang din 
fastighetsägare har.

Matavfallspåsar får din 
fastighetsägare gratis från 
Strömstads kommun. Om de 
skulle ta slut, finns påsar att 
hämta på Återvinnings-
centralen.

! Inget annat än matavfall får 
hamna i matavfallspåsen och i de 
bruna kärlen, för att rötnings-
processen ska fungera. Lite 
papper går dock bra.

! Använd inte plastpåse, 
eftersom den inte kan rötas.
Bara de papperspåsar som är 
avsedda för matavfall ska 
användas.

Tips och råd
● Använd påshållaren som du får 
av din fastighetsägare. Den är 
gjord för att hålla påsen torr. 
Hållaren kan hängas på insidan av 
skåpluckan.

● Låt matavfallet rinna av innan 
du lägger det i påsen. Lite använt 
hushållspapper suger upp fukt och 
håller påsen torrare. 

● Fyll inte matavfallspåsen mer än 
till strecket i påsen. Stäng påsen 
ordentligt, genom att rulla ihop 
påskanten flera varv, innan du 
lägger den i ett brunt kärl.

● Byt påse ofta. Ta ut matavfalls-
påsen till ett brunt kärl ungefär 
var tredje dag, även om det bara 
är lite matavfall i den.

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

För dig som bor i flerbostadshus:


