
Registrera ditt telefonnummer för att få sms 
om vatten eller sophämtning krånglar eller stör! 
På www.ostersund.se/sms kan du registrera ditt telefon-
nummer på din adress om det inte redan är registrerat. På 
så sätt du kan få meddelande med sms när vi har störning-
ar.  

2Är det matavfall? Då lägger du 
det i en påse för matavfall och 

lämnar i matavfallskärlet. Exempel 
är matrester, mögligt bröd, dålig 
gurka, kaffesump och fruktskal.  
Lägg aldrig plast i matavfallet!

3Är det en förpackning? Alltså 
något som du köpt för att du 

ville ha det som fanns inuti? Till 
exempel mjölkpaketet, syltburken, 
tandkrämstuben, ananaskonserven. 
Då ska det till en återvinnings- 
station.
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Håll koll via mina sidor och  
gör ärenden via e-tjänsterna
Nu utökar vi antalet e-tjänster för vatten, 
slam- och sophämtning. Du kan under dygnets 
alla timmar bl a läsa av din vattenmätare, 
få kopia på dina fakturor, ansöka om hemkompostering, 
meddela ägarbyte, lämna klagomål (reklamation), se vat-
tenmätarstatistik med mera. Det finns också en tjänst för 
att beställa extra slamtömning eller avboka en  
slamtömning.
E-tjänterna finns på  
https://eservice.ostersund.se/avfall-va

4 Om det inte är farligt avfall eller 
matavfall men ändå brännbart då 

är det restavfall. Det är till exempel 
tandborsten, snuset, cigarettfimpen, 
dammsugarpåsen, kuvertet, lek- 
saken, munskyddet och våtservetten. 

Restavfall - 
är det som blir kvar när  
allt annat är utsorterat

1Är sopan farlig för människor 
eller miljö, då är det farligt avfall. 

Ta det till återvinningscentralen eller 
ett miljöskåp i någon affär. Exempel 
på farligt avfall är batterier, smink, 
spray och kemikalier. 

5 OM det inte är farligt avfall, 
inte matavfall, ingen förpack-

ning och inte brinner - då är det ej 
återvinningsbart. Exempel är trasiga 
dricksglas, porslin, keramik, glas till 
fönster och speglar, kattsand av lera 
eller kisel... Det ska till återvinnings-
centralen

Kärl för matavfall till  
den som inte redan har
Vi sorterar ut matavfallet i Östersunds kommun för vi vill 
inte elda upp energi och näring. Därför har vi två kärl, 
ett för matavfall och ett för restavfall till förbränning. 
Att sortera ut matavfallet och tömma det kärlet ofta, blir 
billigare än att lägga allt i kärlet för restavfall. Du som 
lägger matavfallet i kärlet för matavfall är med och gör 
jord och så småningom fordonsbränsle. Snacka om lokal 
produktion! 

Om du har kärl för restavfall men inte 
har något kärl för matavfall så kommer 
vi att ställa ut ett till alla som inte har 
ett beslut om hemkompostering från 
miljö och samhällsnämnden. 

Om du vill kompostera hemma så anmä-
ler du det via e-tjänst på  
www.ostersund.se. 
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