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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.  

Vi har optisk sortering med en underjordsbehållare idag. Blir den 
underjordsbehållaren insamling för matavfall eller restavfall? Den som idag har en 
underjordsbehållare med optisk sortering rekommenderas att samla in restavfall i den 
nuvarande underjordsbehållaren och komplettera den med insamlingsplats för matavfall 
bredvid. Det beror på att matavfall, eftersom det är tyngre, endast får slängas i 140-liters kärl 
eller underjordsbehållare eller övrig behållare som töms med kran med en maximal kapacitet 
på 0,8 kbm. De flesta underjordsbehållare som finns i kommunerna idag är mellan 3 och 5 
kbm stora.  

Har man fler underjordsbehållare finns det även möjlighet att bygga om en av dom så att den 
blir max 0,8 kbm. Det är viktigt att avfallsorganisationen kontaktas innan eventuell 
ombyggnation.  

Vad är kostnaden för att bygga om en underjordsbehållare av märket Molok så att den 
blir anpassad till matavfall? Cirka 30 000–35 000 kronor för att byta innanmätet om man 
själv gör bytet i samband med tömning. Kontrollera kostnaden med respektive leverantör. 
Kontakta avfallsorganisationen innan eventuell ombyggnation.  

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.  

Kommer det finnas möjlighet att köpa till rengöring av underjordsbehållare? Nej, 
fastighetsägaren får vända sig till en privat entreprenör. Rengöring måste dock samordnas 
med tömning. Kontakta avfallsorganisationen vid behov.  
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Finns det ”underjordsbehållare”/markbehållare som töms som kan stå direkt på 
backen? Ja.  

Kan vissa behållare vara ovan jord och vissa under jord? Ja.  

Kan behållare ställas på prickmark (mark som inte får bebyggas)? Kolla med 
kommunens byggnadskontor.  

Vart går gränsen i antalet lägenheter för att det ska bli lönsamt att ha 
underjordsbehållare i stället för sopkärl? Det beror på flera olika faktorer. Kontakta 
avfallsorganisationen om ni önskar hjälp att räkna på vad som är mest fördelaktigt för er.  

Kan underjordsbehållare/markbehållare användas till alla fraktioner (även 
förpackningar)? Ja. 

 

Restavfall, matavfall och påsar 
Försvinner plastpåsarna? Ja, de röda och gröna plastpåsarna försvinner. De gröna 
plastpåsarna för matavfall kommer att ersättas av papperspåsar som tillhandahålls av 
avfallsorganisationen. Fastighetsägare får själva hämta ut påsarna på utvalda platser. 
Däremot kommer fastighetsägarna själva 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. 

Är det tänkt att behållaren för matavfallspåsar ska vara under diskbänken? Ja. 

Ska fastighetsägarna själva montera behållaren för matavfallspåsar? Den kommer med 
handtaget monterat. Eventuell montering under diskbänk ansvarar fastighetsägaren själva 
för.  

Kommer behållaren levereras ut till flerbostadshus? Vi kommer att leverera behållarna 
ihop med kärlen. Därefter får fastighetsägare själva dela ut behållarna till sina hyresgäster.    

Ska behållaren för matavfallspåsar hängas på kärlet vid tömning? Nej, påsen ska 
slängas i kärlet.   

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.  

Är det alltid rekommenderat att lägga hushållspapper i matavfallspåsen? Nej, det 
rekommenderas endast vid behov.  
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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.  

Håller papperspåsen? Ja, om den hanteras enligt rekommendationer, d.v.s. att den 
ventilerade behållaren används, att matavfall får rinna av i vasken, att påsen inte överfylls 
och att den byts ut minst var tredje dag.  

Ser ni en risk med att det kommer plast i matavfallet? Vi inser att det finns en risk, men 
det är väldigt viktigt att ingen plast läggs matavfallet. Informationen till boende är väldigt 
viktig.  

Kommer fastighetsägare kunna hämta större mängder matavfallspåsar till 
hyresgäster? Ja, det kommer att kunna hämtas på till exempel återvinningscentralerna.  

Kan restauranger använda ett ställ för större matavfallspåsar? Ja, det finns olika vagnar 
och ställ som säljs av avfallsorganisationen för självkostnadspris.  

 

Sopkärl  
Hur många kärl behöver vi? Ska vi prova oss fram? Det går att beräkna ungefär hur 
många kärl som kan behövas enligt riktlinjer från branschorganisationen Avfall Sverige, se 
sida 2 i broschyren Avfallsutrymmen för verksamheter och flerbostadshus.  

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? De behöver bytas ut. Ett eller flera 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 för matavfall. Se fler riktlinjer för avfallsmängder på sida 2 i 
broschyren Avfallsutrymmen för verksamheter och flerbostadshus.  

Kan kärlen stå utomhus? Behöver kärlen stå under tak? Ja, de kan stå utomhus och de 
behöver inte stå under tak. Men om dom står under bar himmel så behöver locken skottas av 
inför tömning under vintertid.  

Om kärlen står inomhus, behöver dom köras ut inför tömning? Nej, chauffören kan 
hämta kärlen inomhus. En avgift tas ut för till exempel dragväg och dörrar. Kontakta 
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avfallsorganisationen för att säkerställa att dörrar, dragväg, med mer, följer våra krav för 
tömning.  

Ska alla fraktioner tömmas samtidigt? Nej, det är möjligt att välja olika frekvenser för olika 
fraktioner.  

Vart köps kärlskåp? Hos privata leverantörer.  

Vad är kärlens mått?  Se tabellerna nedan. Observera att kärlmåtten kan variera något för 
olika kärlleverantörer. 

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

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

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. 

 

Enfackskärl för större verksamheter och flerbostadhus  
Volym (liter) Djup (cm) Bredd (cm) Höjd (cm) Fraktioner  

140 56 49 107 Matavfall  

190 75 58 108 Restavfall  

370 73 59 108 Restavfall  

660 86 77 111 Restavfall  

 

 

Fastighetsnära insamling av förpackningar 
Kommer ni att hämta förpackningar och dylikt? Ja, fastighetsnära insamling av 
förpackningar och dylikt kommer att bli kommunens ansvar senast 1 januari 2027. Vi 
kommer att börja samla in förpackningar inom de närmsta åren.  

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 än. Förmodligen kommer vi 
att ha kvar någon form av lösning för förpackningar som är mer skrymmande, men det är inte 
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säkert att den kommer att finnas på lika många ställen med lika många fraktioner som 
dagens återvinningsstationer.  

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.  

Kommer det att bli dyrare avgifter när vi får fastighetsnära insamling av 
förpackningar? Det kommer inte att tas ut på taxan. Förpacknings- och tidningsindustrin 
(FNI) kommer fortsatt att finansiera insamlingen av förpackningar och tidningar.  

Hur många fraktioner kan vi räkna med att det blir? 8 fraktioner som det verkar idag 
(restavfall, matavfall, plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar, färgat 
glas, ofärgat glas, tidningar). Men lämna plast för fler fraktioner som eventuellt kan komma i 
framtiden. Fastighetsnära insamling av textilier diskuteras just nu.  

Hur funkar det om vi har ett avtal för fastighetsnära insamling av förpackningar med 
en privat entreprenör idag? Avtal med privata entreprenörer för insamling av förpackningar 
vid flerbostadshus kommer att behöva sägas upp när det blir kommunalt ansvar. 
Fastighetsnära insamling av förpackningar vid verksamheter omfattas troligen inte av detta. 
Vi återkommer med mer information 2023.  

När kommer mer information fastighetsnära insamling av förpackningar? Vi vet inte, 
men vi hoppas kunna komma med mer information så snart som möjligt.  

Hur mycket sorteras rätt i hus med fastighetsnära insamling av förpackningar? Det är 
generellt mycket bättre sortering i kommuner med fastighetsnära insamling av förpackningar.  

Är det tänkt att bli fyra kärl? Ja, en- och tvåbostadshus kommer troligen att få fyra 
tvådelade 240-liters kärl inom de närmsta åren. Flerbostadshus kommer att ha fler alternativ.  

Kommer det att vara olika bilar som hämtar förpackningar av olika slag? Tvåfacksbilar 
kommer att hämta förpackningar enligt fastställt körschema.  

 

Avgifter 
Kommer kostnaden för sophämtning att gå upp 2023? Ja, framför allt med tanke på att 
kostnader för fordon, bränsle, mottagningsavgifter, skatter, utsläppsrätter och så vidare, har 
ökat markant.  
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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 för 2023? Den planeras under hösten. Det finns möjlighet att 
kontakta avfallsorganisationen under hösten för att få en indikation av taxan.  

Blir det straffavgift 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.  

Kan fakturan skickas ut till olika verksamheter i samma fastighet? I Eksjö och Nässjö är 
detta inte möjligt i dagsläget. I Aneby finns möjlighet att få varsin faktura för delade kärl.    

 

Övrigt 
Ska avfallsorganisationen kontaktas när soprum byggs eller byggs om? Ja, det är 
viktigt att avfallsorganisationen kontaktas vid om- och nybyggnation av avfallsutrymmen så 
att allt blir rätt från början. Om inte kraven följs kan utrymmen behöva byggas om.  

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 köpts in för de turer där körsträckan 
tillåter. Utbudet av tunga elfordon är inte så stort.   

Kommer Eksjö Energi att tömma en fraktion och Nässjö Affärsverk en annan fraktion? 
Nej, Eksjö Energi och Nässjö Affärsverk kommer båda att hämta mat- och restavfall. Avfallet 
kommer att tömmas enligt en ruttoptimering. Vad som kommer att tömmas av vilket bolag på 
en särskild fastighet beror alltså på vad som är mest effektivt.    

Påverkas återvinningscentralerna? Nej, de ingår inte i samverkan. Däremot kommer 
privatpersoner att ges möjlighet att lämna avfall på samtliga av Aneby Miljö & Vatten, Eksjö 
Energi och Nässjö Affärsverks återvinningscentraler oavsett vart man bor.  
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Kommer informationsmaterial om sortering och så vidare finnas översatta till flera 
språk? Det är inte bestämt än hur informationsmaterial kommer att översättas, men kontakta 
gärna oss med önskemål om specifika språk.  

Kan vi höra av oss till er så att ni kommer ut och kollar på våra avfallsutrymmen? Ja 
absolut, hör av er till er avfallsorganisation så bestämmer vi något.  

Kommer alla containers försvinna? Vi kommer inte längre att tömma containers. 
Containers som töms av privata entreprenörer kommer dock inte att påverkas.   
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