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Frågor och svar infoträffar 
Frågor och svar från informationsträffarna med fastighetsägare av 
större verksamheter och flerbostadshus om det nya 
insamlingssystemet  
 

Underjordsbehållare och behållare som töms med kran 
Vilka står för kostnaden för att köpa in och installera underjordsbehållare? 
Fastighetsägarna själva ansvarar för inköp och installation av underjordsbehållare. 

Vilken av insatssäckarna i underjordsbehållarna är det ska försvinna? Innersäcken i 
plast som underjordsbehållarna i Nässjö har idag.  

Vad är kostnaden för inköp och installation av en ny underjordsbehållare? Kostnaden 
för inköp och installation av en 3–5 kbm behållare är cirka 70 000–100 000 kronor. 
Kontrollera kostnaden med respektive leverantör.  

Kommer underjordsbehållare och behållare som töms med kran att tömmas med 
samma intervall som tidigare? Ja, de kommer att kunna tömmas med samma intervall som 
tidigare. Det går även att anpassa intervallet vid ändrade behov.  

 

Matavfall och papperspåse 
Försvinner plastpåsarna? Ja, de röda och gröna plastpåsarna kommer inte längre att delas 
ut.   

Måste fastighetsägarna själva köpa in papperspåsar till matavfall? Nej, de tillhandahålls 
av avfallsorganisationen. Fastighetsägare får själva hämta ut påsarna på utvalda platser. 
Däremot kommer fastighetsägarna själva att behöva köpa in avfallspåsar till restavfall. 

Vad är det för storlek på behållaren som matavfallspåsen ska sättas i? Kommer det att 
fungera med IKEAs standardmått? Cirka: Bredd: 27 cm. Djup: 21 cm. Höjd: 22 cm. Den är 
inte anpassad efter IKEAs standardmått.  

Ingår behållaren till matavfallspåsen i abonnemanget? Ja, den tillhandahålls av 
avfallsorganisationen. 

Ska matfett och flytande olja slängas i papperspåsen för matavfall? Flytande olja ska 
hällas i en behållare och lämnas in på återvinningscentralen. Mindre mängder matfett, till 
exempel i stekpannan, kan torkas upp med hushållspapper och slängas i matavfallspåsen.  
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Vad händer med det som över av efter att matavfallet har omvandlats till biogas? Det 
som blir över blir till biogödsel. I den här processen är det en klar fördel att använda 
papperspåse i stället för plastpåse, eftersom plastpåsarna lämnar efter sig mikroplast som 
hamnar som sprids på åkrar och riskerar att hamna i levande organismer. Papperspåsen 
bryts ned helt och hållet.  

 

Sopkärl  
Om vi idag har två 370-literskärl med optisk sortering, behöver vi bytas ut dem eller 
kan vi göra en till matavfall och en till restavfall? Ett eller fler 140-liters kärl behöver 
ställas dit eftersom matavfall endast får samlas in i 140-liters kärl eller behållare som töms 
med kran som är max 0,8 kbm. Detta beror på att matavfallet är betydligt tyngre än 
restavfallet. Restavfallet kan samlas in i kärl som är 190, 370 eller 660 liter, eller behållare 
som töms med kran som är max 5 kbm.  

Om vi har optisk sortering med 49 fastigheter idag, hur många kärl för matavfall 
behöver vi sätta dit?  I genomsnitt uppstår 10–15 liter matavfall per vecka och lägenhet. 
Med 49 fastigheter innebär det 490–735 liter per vecka. Om kärlen töms varannan vecka 
behövs alltså cirka 11 kärl. Se fler riktlinjer för avfallsmängder på sida 2 i broschyren 
Avfallsutrymmen för verksamheter och flerbostadshus.  

 

Fastighetsnära insamling 
Ska alla flerbostadshus ha en egen återvinningsstation? Förslaget är att alla fastigheter 
ska ha insamlings för matavfall, restavfall och förpackningar. 

Ska en- och tvåbostadshus också få fastighetsnära insamling? Ja, förslaget är att alla 
fastigheter ska ha det.  

Vart lämnas förpackningar om man har fastighetsnära insamling? Förpackningar 
lämnas i kärlen som sedan töms av avfallsorganisationen. 

Kommer återvinningsstationerna att vara kvar? Det vet vi inte ännu och det är inte något 
som vi styr över eftersom de ägs och drivs av Förpackningsinsamlingen.  

Hur ska kärlen för förpackningar vara placerade? De ska precis som kärlen för mat- och 
restavfall placeras så att de enkelt kan tömmas av avfallsorganisationen. 

Kommer avfallsorganisationen att stå för kärlen vid fastighetsnära insamling? Ja. 

Måste vi ha fastighetsnära insamling även om vår förening ligger nära en 
återvinningsstation? Ja, förmodligen så kommer alla att behöva ha det. Det kan även vara 
så att återvinningsstationerna försvinner.  
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Avgifter 
Kommer kostnaden för sophämtning att gå upp? Ja, framför allt med tanke på att 
kostnader för fordon, bränsle, mottagningsavgifter, skatter, utsläppsrätter och så vidare, har 
ökat markant.  

När matavfall och restavfall samlas in separat så behöver ju sopbilen komma fler 
gånger, innebär det att det blir dyrare än idag? Nej, det gör inte att det blir dyrare så 
länge som det är det normala hämtningsintervallet, det vill säga varannan vecka.  

När tas den nya taxan? Den planeras under hösten. Det finns möjlighet att kontakta 
avfallsorganisationen under hösten för att få en indikation av taxan.  

Blir det avgift vid felsortering? Vi kommer troligen att införa någon slags felsorteringsavgift 
som kan sättas in om det inte hjälper att informera om felsorteringen. I första hand vill vi dock 
informera, så att sorteringen kan förbättras utan straffavgifter.  

Innebär tätare hämtningsintervall en högre kostnad? Ja. Det är lägre kostnad att ha fler 
kärl som töms mer sällan jämfört med att ha färre kärl som töms oftare. Ibland finns dock inte 
förutsättningar för att ha fler kärl, som till exempel i Gamla stan i Eksjö där ytan är 
begränsad, då kan ett tätare hämtningsintervall med färre kärl vara lämpligt.  

 

Övrigt 
Hur blir det om vi inte får bygglov för att bygga om avfallsutrymmen innan 2023? Kärl 
för matavfall kan placeras ut i väntan på bygglov.  

Finns ett samarbete mellan avfallsorganisationerna och kommunen vad gäller 
bygglov? Ja, kommunen känner till vad som är på gång. Processen för bygglov kommer 
dock sannolikt inte att lättas.  

Har olika fordonsalternativ undersökts? Vi vill att fordonen ska drivas på förnybara 
drivmedel. Därför har fordon som drivs på biomedel har köpts in för de turer där körsträckan 
tillåter. Utbudet av tunga elfordon är inte så stort.   
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