
Vi byter till 
tvåfackskärl 

Information till villaägare i 
kommunerna Aneby, Eksjö och Nässjö



Nytt insamlingssystem
2023 kommer vi att byta insamlingssystem. 
Villaägare i kommunerna Aneby, Eksjö och 
Nässjö kommer att få ett tvåfackskärl där mat- 
och restavfall ska slängas i varsitt fack. De röda 
plastpåsarna för restavfall kommer inte längre 
delas ut och de gröna plastpåsarna till matavfall 
kommer att ersättas av papperspåsar. 

Någon gång mellan 2024 och 2026 införs 
även fastighetsnära insamling av förpackningar. 
Villaägare kommer då att få ytterligare tre 
tvåfackskärl. 

Samarbete förbättrar 
avfallsverksamheten
Bytet av insamlingssystem görs gemensamt i 
samarbete mellan Aneby Miljö & Vatten, Eksjö 
Energi och Nässjö Affärsverk. I samarbetet 
kommer Eksjö Energi och Nässjö Affärsverk 
att hämta avfallet i de tre kommunerna utifrån 
en ruttoptimering. Samarbetet görs för att 
effektivisera och optimera avfallsverksamheten.
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Nya tvåfackskärl
Under 2023 kommer de nuvarande kärlen i  
en- och tvåbostadshus i kommunerna Aneby, 
Eksjö och Nässjö att bytas ut till tvåfackskärl.  
I tvåfackskärlen ska rest- och matavfall sorteras 
i varsitt fack. 

Det kommer att finnas två kärlstorlekar,  
240- och 370-liter. Kärlen kommer att bytas ut 
successivt från och med 1 mars 2023. 

Någon gång mellan 2024 och 2026 kommer 
även tre 240-liters tvåfackskärl att levereras 
till en- och tvåbostadshus. I dessa ska 
pappersförpackningar, plastförpackningar, 
glasförpackningar, metallförpackningar och 
tidningar samlas in. 

Storlek Djup Bredd Höjd
240 liter 729 mm 582 mm 1 059 mm
370 liter 811 mm 770 mm 1 104 mm



Övriga förändringar 2023
• Påsar för restavfall kommer inte längre att 

ingå i abonnemangsavgiften. I stället får 
de boende själva skaffa avfallspåsar till 
restavfall.

• Påsar för matavfall kommer fortsatt ingå i 
abonnemangsavgiften men kommer inte 
längre levereras ut vid kärlet utan hämtas på 
särskilda platser runt om i kommunerna, till 
exempel i mataffärer.

• Möjlighet att teckna abonnemang för 
hämtning av trädgårdsavfall införs. 

• Alla kärl ska placeras max tre meter 
från fastighetsgräns vid sophämtning.
Möjligheten att betala för gångvägstillägg 
försvinner. 

Tidslinje för kärlbyten
Här är en ungefärlig tidsplan för hur vi 
planerar att byta insamlingssystem:

Matavfall i papperspåse
I det nya insamlingssystemet ska matavfall 
slängas i papperspåsar. Inför bytet kommer 
avfallsorganisationen att dela ut en anpassad 
behållare som papperspåsarna ska ställas i. 

Tips för att hålla papperspåsarna torra
• Placera alltid påsarna i behållaren som delas 

ut. Den gör att påsarna står luftigt och 
fukten ventileras. 

• Låt matavfall rinna av i vasken eller i ett 
durkslag innan du lägger det i påsen.

• Fyll inte påsarna över den streckade linjen.

• Byt påsarna ofta, minst var tredje dag även 
om de inte är fulla.

• Vid behov, lägg lite använt hushållspapper 
eller servett i påsarna. Det suger åt sig fukt. 

1 mars 2023: De nya avfallsföreskrifterna 
träder i kraft. Eksjö Energi och Nässjö 
Affärsverk börjar hämta hushållsavfall i 
kommunerna Aneby, Eksjö och Nässjö. 
De nya kärlen levereras ut under 2023. 

1 jan 2024: En- och tvåbostadshus i 
alla kommunerna beräknas fått ett nytt 
tvåfackskärl och bytt insamlingssystem.

Någon gång mellan 2024 och 2026 
kommer samtliga villakunder att få tre 
kärl till för insamling av förpackningar. 
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Vid frågor är du välkommen att 

höra av dig till kundservice på 

avfallsorganisationen i din kommun

Aneby Miljö & Vatten AB
www.amaq.se  ●  tel. 0380-463 70

Nässjö Affärsverk AB
www.nav.se  ●  tel. 0380-51 70 00

Eksjö Energi AB
www.eksjoenergi.se  ●  tel. 0381-19 20 20


