
Nytt insamlingssystem för  
mat- och restavfall våren 2023



 

Nytt insamlingssystem 2023

Under 2023 kommer vi att byta insamlings-
system. Sorteringen med röda och gröna 
påsar, som idag används i Eksjö och Aneby, 
kommer att försvinna. Istället ska samtliga 
kommuners matavfall sorteras i papperspå-
sar medan restavfallet läggs i vanliga plast-
påsar. Påsarna sorteras sedan i separata 
fack i nya soptunnor.  

Nytt sätt att sortera avfall

Volym (liter) Djup (cm) Bredd (cm) Höjd (cm) Fraktioner

Tvåfackskärl för en- och tvåbostadhus, 
samt mindre verksamheter 
och flerbostadshus

Enfackskärl för större verksamheter och flerbostadhus

När fastighetsnära insamling av förpackningar införs (mellan 2024 och 2026) så kommer villor få ytterligare tre tvåfackskärl  
för insamling av förpackningar (det blir alltså totalt 4 kärl). Obs! Gäller en- och tvåbostadshus samt fritidshus.

Det nya insamlingssystemet kommer att införas 
successivt under 2023. I det nya insamlingssys-
temet ska matavfall läggas i papperspåsar och 
mat- och restavfall ska sorteras i varsitt fack eller 
kärl. Papperspåsar för matavfall kommer att ingå 
i abonnemangsavgiften. Du hämtar påsarna på 
särskilda platser i din kommun (se respektive 
hemsida). Påsar för restavfall kommer inte längre 
att ingå i abonnemangsavgiften.
Fram tills att ett nytt kärl eller övrig insamlings-
plats finns på plats så ska mat- och restavfall 
fortsatt sorteras som idag i de kärl eller under-
jordsbehållare du har.

VILKEN DAG KOMMER VI OCH HÄMTAR?
OBS! De flesta kunder kommer att få en ändrad 
hämtningsdag. Se respektive kommuns hemsida 
via Mina sidor för mer information. Där kan du 
även anmäla dig för sms-avisering! 

De kommande åren kommer även fastighets
nära insamling av förpackningar att införas.

Det innebär att alla fastigheter kommer 
att ha insamling av pappersförpackningar, 
plastförpack ningar, glasförpackningar,  
metallförpackningar och tidningar.  

    240 72,9  58,2  105,9  Restavfall: 144 liter. Matavfall: 96 liter.

    370 81,1  77,0  110,4  Restavfall: 222 liter. Matavfall: 148 liter.

    140 55  48  107  Matavfall 

    190  71  56  108  Restavfall 

    370  81  77  107  Restavfall 

    660  77  125  122  Restavfall

Volym (liter) Djup (cm) Bredd (cm) Höjd (cm) Fraktioner

Se kärlens mått i tabellerna nedan. 
Observera att kärlmåtten kan variera 

något för olika kärlleverantörer.  

Storlek på kärlen



Nytt insamlingssystem 2023

Hur påverkas villa- och fritidshusägare?

Alla villor (tätort/landsbygd) och fritidshus kommer att få ett tvåfackskärl.  
Kärlen byts ut löpande under 2023 mellan mars och juni. Vi planerar att börja 
byta ut kärlen i Nässjö kommun, därefter i kommunerna Aneby och Eksjö. 

Om du förvarar ditt sopkärl inomhus eller en bit 
in på tomten så behöver det ställas fram senast 
20 mars 2023 så att vi enkelt hittar dem när kär-
len ska bytas ut. Tillsammans med det nya kärlet 
får du också en behållare för matavfallspåsen, 
en bunt med papperspåsar och en elektronikbox 
(ligger i kärlet och plockas ut efter leverans). När 
det nya kärlet har levererats så ska avfallet sor-
teras enligt det nya insamlingssystemet, det vill 
säga lägga mat- och restavfall i varsitt fack i det 
nya kärlet, med matavfall i papperspåse. 
Det finns också en möjlighet att teckna abonne-
mang för hämtning av trädgårdsavfall. Väljer du 
att teckna ett abonnemang får du ett 370-liters 
kärl som töms 15 gånger per år under perioden 
april till november.
Villa- och fritidshusägare får en elektronikbox 
för insamling av småbatterier, småelektronik 

och ljuskällor. Det 
innebär att den 
röda miljöboxen för 
farligt avfall som 
villaägare (Aneby/
Eksjö) tidigare haft 
försvinner. Elektro-
nikboxen ska för-
varas inomhus och 
får endast hänga på 

sopkärlet när den 
börjar bli full och 
ska tömmas.

Det kommer även 
i fortsättningen 
vara möjligt att 
beställa hämtning 
av grovavfall, men 
tjänsten kom-
mer inte längre att vara avgiftsfri. Hämtning av 
vitvaror (kylskåp, frys, tvättmaskin och liknande) 
kommer fortsatt vara avgiftsfri.

På tömningsdagen ska sopkärlet placeras  
max tre meter från platsen där sopbilen stannar.  
Det kommer inte vara möjligt att betala för drag-
vägstillägg. 

När fastighetsnära insamling av förpackningar 
införs (någon gång mellan 2024 och 2026) så 
kommer villor och fritidshus få ytterligare tre 
tvåfackskärl för insamling av förpackningar.

Villaägare på landsbygd får sophämtning  
varannan vecka.  
Säsongen för fritidshushämtning ändras till  
tio gånger per år, med hämtning varannan  
vecka under perioden maj till september. Under 
övrig del av året kan fritidshusägare beställa  
extra hämtning genom att kontakta kundservice.

Hur påverkas flerbostadshus?

Matavfallsinsamling kommer att bli obligatorisk, 
det innebär att du som hyresgäst måste sortera 
ditt avfall, matavfall för sig och övrigt avfall, så 
kallat restavfall, för sig. Restavfallet lägger du i 
plastpåse, medan matavfallet läggs i pappers- 
påse. 
Samtliga hyresgäster kommer att få en behållare 
för matavfallspåse och en bunt med pappers- 
påsar. När du fått detta, så ska avfallet sorteras 
enligt det nya insamlingssystemet, det vill säga 
matavfallet ska läggas i papperspåse. Påsen läggs 
i kärl/fack avsett för matavfall.

SMS-avisering Anmäl dig på mina sidor

Var hämtar jag papperspåsar för matavfall?Se respektive hemsida.
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Våra nya kärl

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. Sam-
arbetet görs för att effektivisera och optimera 
avfallsverksamheten.

Aneby Miljö & Vatten 
0380-463 80, www.amaq.se 

Eksjö Energi, 0381-19 20 20 
www.eksjoenergi.se 

Nässjö Affärsverk 
0380-51 70 00, www.nav.se

Har du frågor? Välkommen att höra av dig!

Obs! Elektronikboxen delas endast ut 
till en- och bostadshus och fritidshus.

ODR Samhällsinformation


