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Avfallssamverkan

• Effektivisera avfallsinsamlingen

• Gemensamt insamlingssystem från 
och med 1 mars 2023

• Gemensamma lednings- och 
stödsystem

• Möta framtidens skärpta krav

• Synkroniserade avfallstaxa och 
avfallsplan

• Synkroniserade avfallsföreskrifter 
träder i kraft 1 mars 2023



Nytt insamlingssystem

• Separerat mat- och restavfall

• Påsar till restavfall delas inte längre ut

• Insatssäcken för underjordsbehållare försvinner

• Containrar försvinner



Matavfallsinsamling

• Nyhet i Nässjö: Obligatorisk matavfallsinsamling

• Matavfallsinsamling i avsedd papperspåse eller 
papperssäck

• Hämtas på t. ex. affärer, återvinningscentraler

• Vagnar







Matavfallspåsar, tänk på att…

• Använd den ventilerade behållaren

• Låt matavfallet rinna av

• Fyll inte påsen över den markerade linjen

• Lägg lite hushållspapper i botten vid behov

• Byt påsen ofta, minst var tredje dag



Fastighetsnära insamling 
av förpackningar

• Regeringen ska besluta om förpackningar ska 
samlas in fastighetsnära

• Förslag om att det ska bli kommunens ansvar 
senast 1 januari 2026

• Restavfall, matavfall, returpapper, 
plastförpackningar, pappersförpackningar, 
glasförpackningar, metallförpackningar



Liter/vecka Per lägenhet
Per boende 

äldreboende

Per barn 

förskola

Per blöjbarn 

förskola

Per anställd 

kontor

Matavfall 10-15 5-10 2 2 2

Restavfall 
om fastighetsnära insamling av 

förpackningar och returpapper 

finns

40-50 80-90 5 15-20 10-15

Restavfall
om fastighetsnära insamling av 

förpackningar och returpapper 

saknas

60-70 110-120 5-8 18-22 -

Hur mycket avfall uppstår?
Riktlinjer från Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrymmen, utg. 2018 



Avfallsutrymmen
• Fristående sopkärl

• Kärlskåp

• Behållare som töms med kran

• Sorteringsrum



Sopkärl

• Flexibelt

• Ingår i sophämtningsabonnemanget

• Fristående eller avfallsrum, avfallshus, 
kärlskåp

• Enfackskärl: 140 (endast matavfall), 190, 
370 och 660 liter

• Tvåfackskärl: 240 och 370 liter



Riktlinjer sopkärl

• Töms normalt varannan vecka, 
max tre gånger per vecka

• Handtagen utåt



Utformning av 
avfallsutrymmen

• Kontakta avfallsorganisationen 
vid ny- och ombyggnation

• Lämna plats för framtida 
förändringar



Behållare som 
töms med kran
• Stora volymer, litet ytbehov

• Placering av behållare ska godkännas 
av avfallsorganisationen

• Behållare med matavfall max 0,8 kbm

• Behållare med restavfall max 5 kbm



Kort film med behållare som töms med kran 

https://youtu.be/WG5pNr1YpdA

https://www.youtube.com/watch?v=WG5pNr1YpdA


Riktlinjer behållare 
som töms med kran

• Behållare med matavfall kan tömmas 
max två gånger i veckan och minst 
varannan vecka

• Behållare med restavfall kan tömmas 
max två gånger i veckan och minst var 
tredje vecka

• Fri höjd 7 meter

• Max 5 meters avstånd



Framkomlighet för 
sopbilschaufför
• Max tillåtna dragväg för 

flerbostadshus och verksamheter 
50 meter (tillägg 3-20 meter, 
20-50 meter)

• Dragväg ska hållas fri från hinder, 
röjas från snö och hållas halkfri

• Hårdgjord dragväg

• Lutning av dragväg ska undvikas
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Framkomlighet för 
hämtningsfordon

• Fastighetsägarens ansvar för att 
transportvägen är farbar

• Minst 5,5 meter bred om körning 
i båda riktningar förekommer, 
minst 3,5 meter mötesfri

• Fri höjd på 4,5 meter



Vändplats



Frågor?
Frågor och svar publiceras på

www.amaq.se
www.eksjoenergi.se
www.nav.se

http://www.amaq.se
http://www.eksjoenergi.se
http://www.nav.se


Tack!
Kontakt:

amaq@aneby.se

thommy.englund@nav.se

stefan.stromberg@eksjoenergi.se

mailto:thommy.englund@nav.se
mailto:thommy.englund@nav.se
mailto:stefan.stromberg@eksjoenergi.se

