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Sortering och lämning av avfall 
Avfall ska sorteras för att möjliggöra rätt behandling. Följande avfallsslag ska sorteras ur för hämtning 
vid fastigheten eller lämnas på nedan angivna platser. 
 

Avfallsslag Beskrivning Hantering Kommentar 

Matavfall Utsorterade matrester 
och annat lätt 
nedbrytbart avfall som 
exempelvis potatisskal, 
kaffesump, fiskrens, 
rester från skaldjur, 
mindre mängder matfett 
med mera. 

Här kan även läggas 
mindre mängder 
hushållspapper, servetter 
och snittblommor, men 
inte blomjord. 

Förpackas i 
papperspåse som 
tillhandahålls av 
avfallsverksamheten. 

 

Matavfall ska sorteras 
och läggas i avsett kärl 
för insamling eller till 
hemkompostering. 

Kompostering av 
matavfall ska anmälas 
till miljö- och 
byggnadsnämnden. 

För att undvika blöta 
påsar är det viktigt att 
påshållaren som 
avfallsverksamheten 
tillhandahåller används. 

Att sortera ut matavfall 
är obligatoriskt i 
Strömstads kommun 
från den dag hämtning 
erbjuds. 

Förpackningar Tomma förpackningar av 
papper/kartong, plast, 
metall, färgat och ofärgat 
glas. 

Exempelvis mjölkpaket, 
pastakartonger, 
smörpaket, 
plastförpackningar, 
plastpåsar, 
konservburkar, kapsyler, 
aluminiumfolie, 
glasflaskor med mera. 

Sorteras efter 
materialslag. Lämnas 
löst antingen till 
återvinningsstationerna 
eller till 
återvinningscentralen. 

Ska sorteras ut av alla 
hushåll.  

Avfallsförordningen, 
2020:14 3 kap 4§ 

Returpapper 
(tidningar) 

Dagstidningar, 
veckotidningar, kataloger, 
reklam, kontorspapper. 

Lämnas löst antingen 
till återvinningscentral 
eller 
återvinningsstation i 
särskilt avsedda kärl. 

Ska sorteras ut av alla 
hushåll. 

Avfallsförordningen, 
2020:14 3 kap 3 § 
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Avfallsslag Beskrivning Hantering  

Restavfall Restavfall är det avfall 
som återstår efter att 
hushållets avfall 
källsorterats. 

Restavfall är exempelvis 
blöjor, dammsugarpåsar, 
kuvert, plastartiklar som 
inte är förpackningar, 
fimpar, snus, krukväxter, 
blomjord, trasiga skor, 
kattsand, trasigt 
porslin/keramik/dricksglas 
med mera. 

Förpackas i påse eller 
paket i lämpligt 
material och storlek. 

Var särskilt noga med 
att förpacka stickande 
och skärande avfall så 
att avfallet inte orsakar 
skada. 

 

Elektriskt och 
elektroniskt 

avfall 

Alla apparater, verktyg, 
produkter och 
komponenter som är 
beroende av elektrisk 
ström eller 
elektromagnetiska fält för 
att fungera. Exempelvis 
TV-apparater, 
batteridrivna leksaker och 
vitvaror som exempelvis 
tvättmaskin, torktumlare, 
torkskåp, spis och ugn. 

Även småbatterier och 
ljuskällor (se nedan) 
omfattas. 

Lämnas till 
återvinningscentral 
eller till butik som har 
avtal med producent 
att ta emot sådana 
uttjänta produkter. 

Hämtning av kasserade 
vitvaror 

kan beställas av 
avfallsverksamheten 
som erbjuder detta i 
samband med 
hämtning av grovavfall, 
en gång på våren och 
en gång på hösten. 

Ska sorteras ut av alla 
hushåll. 

Avfallsförordningen, 
2020:14 3 kap 5 § 

Textil Kläder och andra textilier. Kläder och andra 
textilier som är hela 
och användbara kan 
lämnas till Återbrukets 
insamling på 
återvinningscentral 
eller annan second 
hand-verksamhet. 

Textilier kommer kunna 
återvinnas men tills 
dess lämnas de som 
restavfall. 

Ljuskällor och 
småbatterier 

Glödlampor, 
lågenergilampor, 
ledlampor, halogenlampor, 
lysrörslampor. 
Småbatterier av alla slag. 
Är batterierna inbyggda i 
en produkt hanteras de 
som elektriskt & 
elektroniskt avfall. 

Batterier och alla 
ljuskällor lämnas till 
återvinningsstationer 
eller till 
återvinningscentralen. 

Ljuskällor som 
innehåller kvicksilver 
ska hanteras varsamt så 
att de inte går sönder. 
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Avfallsslag Beskrivning Hantering Kommentar 

Farligt avfall Farligt avfall är exempelvis 
färg, lösningsmedel, 
bekämpningsmedel, lim, 
oljor, fotokemikalier, 
bilbatterier samt 
termometrar, lysrör, 
lågenergilampor och 
annat 
kvicksilverinnehållande 
avfall. 

Farligt avfall får inte 
blandas eller spädas ut 
med andra slag av 
farligt avfall. Avfallet 
ska vara förpackat i 
hela emballage. Om 
det inte lämnas i 
originalemballaget ska 
det märkas tydligt med 
innehåll. 

Lämnas till 
återvinningscentral. 

Farligt avfall beskrivs 
Avfallsförordningen 
2020:614 4 kap 10 § 

Läkemedel och 
kanyler 

Kasserade läkemedel och 
kanyler. 

Kasserade kanyler ska 
lämnas i behållare som 
apoteket 
tillhandahåller. 

Enskilda hushåll ska i 
första hand lämna 
kasserade läkemedel 
och kanyler till 
apoteket. I andra hand 
kan detta avfall lämnas 
till återvinningscentral. 

Kasserad cytostatika 
klassas som farligt avfall 
och ska i första hand 
omhändertas genom 
sjukvårdens försorg. 

Grovavfall Grovavfall är avfall som 
uppstår i hushåll men som 
är för stort, för tungt att 
lägga i kärlet för det 
vanliga restavfallet eller 
som har sådana 
egenskaper att det bör tas 
omhand till exempel för 
återvinning. 

Möbler, mattor, cyklar, 
barnvagnar, större 
kartonger, julgranar med 
mera. 

Lämnas till 
återvinningscentral. 

Hämtning av grovavfall 
kan beställas av 
avfallsverksamheten 
som erbjuder hämtning 
av grovavfall en gång 
på våren och en gång 
på hösten. 

Tänk på att någon 
annan kan ha 
användning för de saker 
du vill göra dig av med. 
Undersök gärna om du 
kan sälja eller skänka 
dina fungerande saker 
innan du slänger dem 
som grovavfall. 

Trädgårdsavfall Gräsklipp, klipp från 
häckar, löv, fallfrukt, 
ogräs, grenar, mindre träd 
och liknande. 

Lämnas till 
återvinningscentral. 

Trädgårdsavfall kan 
även komposteras på 
egen fastighet under 
förutsättning att 
komposten inte riskerar 
orsaka olägenhet för 
människors hälsa och 
miljön. 
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Avfallsslag Beskrivning Hantering Kommentar 

Matfetter och 
frityroljor 

Förbrukade matfetter och 
frityroljor i sådan mängd 
att det är lämpligt med 
särskild hantering. 

Förvaras i behållare 
med tätslutande lock. 
Lämnas till 
återvinningscentral. 

Större mängder från 
exempelvis 
restauranger och 
storkök kan lämnas till 
entreprenör med 
tillstånd att hantera 
och återvinna fett. 

Tänk på att inte hälla ut 
matfetter och frityroljor 
i avloppet då detta 
orsakar pålagringar och 
stopp i avloppet. 

Djurkadaver Döda sällskapsdjur, hästar 
och lantbruksdjur samt 
biprodukter från 
husbehovsjakt och slakt. 

Döda sällskapsdjur kan 
grävas ned på den egna 
fastigheten om det kan 
ske utan olägenhet. 

Biprodukter från jakt 
och slakt kan 
lämnas/grävas ner. 

För lantbruksdjur, 
hästar och hägnat vilt 
gäller Jordbruksverkets 
föreskrifter. 

Lantbruksdjur hämtas 
av entreprenör. Hästar 
hämtas av entreprenör 
eller grävs ner på egen 
mark enligt 
kommunens 
anvisningar och EU-
lagstiftningens krav. 

Bygg- och 
rivningsavfall 

Avfall som uppkommer 
vid om- och nybyggnation 
samt renovering. 

Avfall som uppkommer 
vid om- och 
nybyggnation samt 
renovering. 

Bygg- och rivningsavfall 
ska sorteras ut, 
åtminstone 
fraktionerna trä, glas, 
mineral, metall, plast, 
gips och brännbart.                      
15 kap. 20 § MB 

Annat avfall som 
omfattas av 

producentansvar 

Exempelvis däck och bilar. Lämnas i 
producenternas 
insamlingssystem. 

Bildäck, med eller utan 
fälg, kan även lämnas 
till återvinningscentral. 

Mer information finns i 
förordning om 
producentansvar för 
däck SFS 1994:1236 och 
för bilar SFS 2007:185. 

 
Med återvinningscentral (ÅVC) avses anläggningen på Österröd samt de mobila på Sydkoster och 
Nordkoster. Avfallet ska här sorteras enligt de anvisningar som anges på centralen. 
 
Med återvinningsstation (ÅVS) avses Förpackningsinsamlingens stationer för insamling av 
förpackningar. Sådana stationer finns utplacerade på flera platser i kommunen. Avfallet ska här 
sorteras enligt de anvisningar som anges på stationen. 


