
Nu är det dags att göra 
ditt val för en renare 

vardag och för framtiden 



Datum att  
komma ihåg:

13, 14, 20 oktober 
Roadshow!

26 oktober
Sista valdagen!

November–December

1 februari

1 April

Road Show med fyrfackssopbil – kom och undersök  
de nya sopkärlen, se hur en tömning går till i en fyrfacks-
sopbil. Sopsorteringstävling, ballonger till alla barn, och 
andra spännande överraskningar.  

Sista dagen att göra ditt abonnemangsval.

Bekräftelsebrev skickas ut gällande 
ditt abonnemangsval.

2018

2019

Utkörningen av de nya sopkärlen påbörjas  
i Värnamo kommun. 

Utkörningen av de nya sopkärlen påbörjas  
i Gislaved och Gnosjö kommun. 

Roadshow: Turnéplan
Lö 13 okt 10.00–11.00 Fryele, kyrkan 

 11.30–12.30 Bor, Stationshuset

 13.30–14.30 Värnamo, Citygross

 15.00–16.00 Bredaryd, Smålänningens marknad

Sö 14 okt 10.00–11.00 Kulltorp, Lanthandeln

 11.30–12.30 Hillerstorp, Sibylla

 13.30–14.30 Gnosjö, Missionskyrkan

 15.00–16.00    Hestra, Tempo

Lö 20 okt 10.00–11.00 Reftele, Lantmännen

 11.30–12.30 Smålandsstenar, Torghuset

 13.30–14.30 Gislaved, Smålandia 

 15.00–16.00 Anderstorp, ICA



BLI EN MILJÖHJÄLTE – DU OCKSÅ!

Vi svenskar är generellt duktiga på återvinning, men vi kan 

bli ännu bättre. Plockanalyser visar att det fortfarande finns 

mycket förpackningar i restavfallet, och varje år bränns tonvis 

av matavfall upp. I och med FNI erbjuds du en enklare hantering 

och sortering av förpackningar och tidningar, samt utsortering 

av ditt matavfall, som efter insamling genom rötning omvandlas 

till fordonsgas och biogödsel. Erfarenheten från kommuner  

som tidigare infört FNI är att servicen visat sig vara väldigt 

uppskattad, och att andelen material som gått till återvinning 

ökat avsevärt.

I den här broschyren hittar du mer information om vad FNI inne-

bär för dig som abonnent, hur de nya sopkärlen kommer att se 

ut, vart det sorterade materialet tar vägen, och hur du går till-

väga för att göra ditt val. Du får även följa med hem till familjen 

Holmstrand som redan har det nya systemet och som berättar 

om för- och nackdelar, och hur en vardag med FNI kan se ut. 

Genom att ansluta dig till FNI kan du bli en miljöhjälte  
och bidra till en renare vardag för nästa generation!

Du har tidigare fått information om att villa- och fritidshushållen 
i din kommun kommer att få ett nytt insamlingssystem för 
hushållssopor – FNI (fastighetsnära insamling). Det har nu blivit 
dags för dig att välja om du vill ansluta dig till det nya systemet 
eller om du vill behålla det abonnemang du har idag.



Alla boende i en- och tvåfamiljshus eller fritidshus som väljer att 

ansluta sig till FNI kommer att få sitt nuvarande sopkärl utbytt mot 

två stycken 370-literskärl som vardera är indelade i fyra fack, 

ett för varje avfallsslag. I systemet ingår även en box för insam-
ling av batterier, ljuskällor och småelektronik. Denna ska 

förvaras inomhus. När den är i behov av tömning hänger du  

på tömningsdagen fast boxen på ett av de stora kärlen. Efter  

tömning tas den tomma boxen in igen. Tillsammans med dina  

nya sopkärl får du även en speciell behållare för matavfall 
samt påsar till denna. Behållaren placerar du förslagsvis  

under diskbänken hemma för att smidigt kunna sortera ut ditt  

matavfall från övriga hushållssopor. När dina matavfallspåsar  

börjar ta slut beställer du enkelt nya genom att flytta indikatorn 

som finns på handtaget till sopkärl 1 åt höger i samband med 

sophämtning. Chauffören till sopbilen ser då detta och lämnar en 

omgång  påsar vid ditt kärl. Du som väljer FNI-abonnemanget får 

även möjlighet att hämta ut en minimizer för plast på någon av 

SÅMs återvinningscentraler. Denna placerar du i ditt kök för att 

packa din mjukplast innan du slänger den i sopkärlet. På så sätt  

tar plasten mindre plats i ditt kärl.

Så här funkar Det!

Indikator på handtaget



Fyra fack – även i sopbilen
Dina sopkärl töms med olika intervaller för de olika kärlen.  

Kärl 1 som bland annat innehåller matavfall och restavfall töms 

varannan vecka. Kärl 2 som enbart innehåller återvinningsbara 

fraktioner töms var fjärde vecka. Soporna töms med sopbilar  

som är indelade i fyra fack, och det är likadana sopbilar som 

hämtar avfallet, oavsett FNI eller annan abonnemangsform. När ett 

fyrfackskärl ska tömmas så töms varje fraktion i varsitt fack. När 

ett kärl med enbart restavfallskärl ska tömmas så töms detta direkt 

i facket för just restavfall. De olika FNI-kärlen töms med separata 

turer för respektive kärl. Sopbilarna är även försedda med speciella 

fack för batterier, ljuskällor och småelektronik, där innehållet i 

batteriboxen smidigt kan tömmas. Avfallet hålls på så sätt isär och 

transporteras till en omlastningsstation där varje fraktion töms var 

för sig och mellanlagras i väntan på vidare transport. De återvin-

ningsbara materialslagen körs därefter till återvinning. Glas tas till 

glasåtervinning, metallförpackningar blir nya metallprodukter, plast-

förpackningar blir nya plastprodukter, tidningar blir nya tidningar 

eller andra pappersprodukter och kartong blir nya papperspro-

dukter. Restavfallet körs till förbränning och energiutvinning, och 

matavfallet transporteras till en biogasanläggning där det genom 

rötning omvandlas till fordonsgas och biogödsel.  

Så här ser vår fyrfacksbil ut i utfällt läge. Det är likadana sopbilar 
som hämtar avfallet, oavsett abonnemangsform. Alla fraktioner hålls 
avskilda med skiljeväggar fram till att vidare återvinning kan ske.

Scanna QR-koden för  
att se en film som  
visar hur tömning  
och tippning går till.



de nya fyrfackskärleN

KÄRL 1:
Innehåller fack för matavfall, restavfall, tidningar och färgat glas. 

Detta kärl kommer att tömmas varannan vecka. I facket för matav-

fall sitter en liten hylla där du ställer din matavfallspåse för att inne-

hållet ska torka till vilket minskar risken för ohyra och fastfrysning 

i kärlet. När du kommer ut med nästa matavfallspåse sätter du 

denna på hyllan och slänger ner den tidigare påsen i kärlet.  

Kärl 2: 
Innehåller fack för pappersförpackningar, plastförpackningar,  

ofärgat glas, samt metall. Detta kärl kommer att tömmas var  

fjärde vecka.

Alla hushåll som väljer att ansluta sig till fastighetsnära insamling kommer 
att få sitt nuvarande sopkärl utbytt mot två stycken 370-literskärl som 
vardera är indelade i fyra fack, ett för varje avfallsslag. 

Du som inte har så mycket avfall har möj-

lighet att dela dina sopkärl med grannen. 

Var och en av er betalar ändå den fasta 

delen av taxan, men den rörliga delen 

delas upp mellan er. Anmälan om att dela 

sopkärl görs via blankett på vår hemsida 

efter att du gjort ditt abonnemangsval.

Observera att även ni som redan idag 

delar kärl behöver anmäla detta på nytt 

om ni vill fortsätta dela efter att abonne-

mangsvalet är gjort.

De nya sopkärlen finns uppställda på  

samtliga återvinningscentraler, så passa  

på att ta en titt nästa gång du är där!  

Vi på SÅM kommer även att åka runt på  

en roadshow i kommunerna för att visa 

upp kärl och sopbil. Se turnéplan för  

detta på sida 2.

I samband med införandet av FNI kommer 

sophämtningsturerna att göras om, vilket 

innebär att de flesta abonnenter kommer 

att få nya tömningsdagar, oavsett om man 

väljer att ansluta sig till FNI eller inte. Du 

kommer att få information om vilka töm-

ningsdagar som gäller för just dig i god  

tid innan det nya systemet införs. 

Nya tömningsdagar Du kan dela kärl med grannen Vill du se fyrfackskärlen 
 i verkligheten?

Kom ihåg att matavfallet alltid ska förpackas 
i de papperspåsar som är speciellt avsedda 
för detta. Även ditt restavfall ska vara väl 
förpackat i knuten påse. Övriga materialslag 
slänger du istället direkt i kärlet.



storlek och placering

Tips gällande placering av dina fyrfackskärl:
• Har du en mur eller häck i anslutning till din tomt, så kan du 

kanske göra en inbyggnad i muren eller ett hål i häcken där  

du kan placera dina kärl. 

• Kanske kan du och grannen skapa en gemensam plats för 

placering av era kärl? 

• Kärl 2 kan med fördel placeras i garage eller liknande, då det 

enbart innehåller återvinningsbara fraktioner som inte avger 

någon direkt lukt. När det är dags för tömning kör du ut kärlet 

och placerar det i anslutning till väg där sopbilen kan stanna.

• Vill du skärma av kärlen finns möjlighet att bygga en kärlfålla 

av exempelvis trä. Det rekommenderade utrymmet för place-

ring av båda kärlen bredvid varandra är två meter brett och  

en meter djupt.

Att tänka på vid placering av dina kärl är att de behöver stå på 

en hårdgjord yta utan höga kanter för att underlätta hanteringen. 

Exempel på hårdgjord yta är plattor, betong, asfalt, trä eller 

liknande. Gräs, grus eller kullersten ses inte som hårdgjord yta.

Det dragavstånd som ingår i ditt abonnemang är max tre meter. 

Om du väljer att placera kärlen med mer än tre meters avstånd 

till hämtningsstället så behöver du köra fram kärlen vid tömning. 

Observera även att dina sopkärl ska vara placerade med  

handtaget och de stora hjulen utåt vid tömning.

Du som vill göra en inbyggnad eller kärlfålla bör tänka på att 

när du placerar kärlen bredvid varandra är det rekommenderade 

utrymmet två meter brett och en meter djupt.

Dimensioner:
Höjd: 112 cm
Bredd: 78 cm
Djup: 87 cm

87 cm

112 cm

78 cm

Bygga kärlfålla

200 cm

100 cm

Förslag på kärlplacering.

Vill du se fyrfackskärlen 
 i verkligheten?



”Olle hjälper gärna till att sortera 

soporna, bara man säger vilket 

fack som gäller. Överlag gillar 

ju barn att hjälpa till. Sen pratar 

de mycket om återvinning och 

sopsortering på förskolan så det 

är kul att kunna koppla ihop det 

hemma också.”



så tycker familjen  
holmstrand om fni

Vilken inställning hade ni till systemet inledningsvis?
Det kändes självklart. Det fanns ingen anledning att inte välja FNI. Vi 

hade ändå sopsorterat så alternativet hade varit att lagra det någon 

annanstans. Nu kan vi istället sortera avfallet direkt i våra sopkärl. 

Det känns väldigt naturligt i vår vardag – man sorterar helt enkelt. 

Vad tycker ni om systemet idag? 
Vi tycker det funkar bra. Tunnorna är lite skrymmande, och det 

hade varit skönt med bara en. Men när man väl hittat någonstans 

att ställa kärlen så tänker man inte så mycket på att de är stora. 

Det bästa med systemet är batterilådan! Batterier och glödlampor 

är ju den grejen som ofta blir liggande i någon mellanlagring på 

olämpliga ställen. Nu har vi batterilådan stående i städskåpet och 

hänger bara ut den på tunnan när den blir full.

Har ni några konkreta tips i hanteringen? Hur funkar 
matavfallspåsen? 
Skölj ur förpackningarna, så man inte behöver gå ut till tunnan 

med skräpet lika ofta för att det luktar. Det är också bra att lägga 

hushållspapper i botten på matavfallspåsen. Påsen går inte sönder 

men då slipper man att kladd går igenom. 

Använder ni plastminimizern?
Den används flitigt. Det begränsar ju ytan som tomma plastpåsar 

ibland tenderar att ta. Sen är det ju smidigt att inget flyger iväg 

särskilt när man går ut med soporna på hösten/vintern. 

Är Olle involverad i sopsorteringen hemma?
Olle hjälper gärna till att sortera soporna, bara man säger vilket  

fack som gäller. Överlag gillar ju barn att hjälpa till. Sen pratar de 

mycket om återvinning och sopsortering på förskolan så det är  

kul att kunna koppla ihop det hemma också. 

Hur tänkte ni vid placering av sopkärlen? 

Vi ville gärna slippa tänka på att köra fram tunnorna vid tömning. 

Sen ville vi inte ha det som alla andra, så vi byggde en egen fålla för 

tunnorna. Då kunde tunnorna få en ganska framträdande placering 

men ändå smälta in bra mot huset.

Hur har ni lagt upp sorteringen under diskbänken?
Vi har en vanlig utdragslåda under diskbänken där vi har olika 

sorteringskärl, ett för matavfall, ett för restavfall, och ett par för 

förpackningar. Det är inte ett fack till varje sorts förpackning, men 

det är väldigt smidigt att ta med allt ut till tunnan och sortera där. 

Mycket av skräpet, som förpackningar och tidningar är ju rent  

och torrt.

Flera kommuner runt om i landet har redan infört det nya systemet 
FNI. Familjen Holmstrand, bestående av Josanna, Andreas och deras 
2,5-årige son Olle, har haft systemet för fastighetsnära insamling sedan  
tre år tillbaka. För dem kändes det självklart att ansluta sig.



Dina abonnemangsalternativ: Villaägare

1. Fastighetsnära insamling (FNI): 

• Två stycken 370-literskärl, en elektronikbox, en matavfallsbehållare 
och matavfallspåsar till denna, samt möjlighet att hämta ut en 
minimizer för mjukplast.   

• Tömning av dina kärl sker varannan vecka (kärl 1) respektive  
var fjärde vecka (kärl 2). 

• Nya tömningsdagar, från och med den 1 februari (Gislaved  
och Gnosjö kommun) eller den 1 april (Värnamo kommun).

• Dragavstånd för sopkärlen ska vara 0–3m.

• Taxa per år inklusive moms från och med införandet av FNI:

2. Fastighetsnära insamling (FNI) med hemkompostering:  

• Två stycken 370-literskärl, en elektronikbox, samt möjlighet att 
hämta ut en minimizer för mjukplast.  

• Tömning av båda dina kärl sker var fjärde vecka. Observera  
att facket för matavfall alltså ska vara tomt vid soptömning. 

• Nya tömningsdagar från och med den 1 februari (Gislaved och 
Gnosjö kommun) respektive den 1 april (Värnamo kommun).

• Dragavstånd för sopkärlen ska vara 0–3m.

• Taxa per år inklusive moms från och med med införandet av FNI:

Abonnemangsalternativ och taxor

Det är du som abonnent som själv väljer om du vill 
ansluta dig till FNI eller om du vill behålla ditt nuvarande 
abonnemang. Villaägare har tre olika alternativ att välja mellan, 

fritidshusägare två alternativ. Abonnemangsvalet gör du enkelt via 

webben eller via talong, detaljerade anvisningar samt inloggning 

(för dig som vill göra ditt val via webben) finns i det brev du fick 

tillsammans med denna broschyr.  

 I samband med abonnemangsvalet önskar vi samla in aktuellt 

mobilnummer och e-postadress till dig som abonnent. Detta för  

att skapa förutsättningar för utökad service framöver i form av  

bland annat sms-aviseringar vid ändrade tömningsdagar och 

möjlighet att sköta kommunikationen via e-post istället för brev.

Renhållningstaxa 2019
Nedanstående avgifter är förslag till kommunfullmäktige.  
Beslut om avgifter fattas i slutet av året av kommunfull-
mäktige i respektive kommun.
 Renhållningstaxan i Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommun är  

numera uppdelad i en fast och en rörlig avgift. Den fasta avgiften  

betalas för samtliga bebyggda fastigheter, och finansierar återvin-

ningscentraler, miljöstationer, gröntippar, administration informa-

tion m.m. Den rörliga avgiften är beroende av vilket abonnemang 

och kärl du valt, och ska täcka kärl-, hämtnings- och behandlings-

kostnader. 

 Då två eller fler abonnenter delar avfallskärl utgår fast avgift  

för varje fastighetsägare, medan den rörliga avgiften delas upp 

mellan aktuella abonnenter.

Fast avgift per år inklusive moms för 2019:

I och med införandet av FNI justeras även renhållningstaxan till att 

vara miljöstyrd. Detta innebär att det billigaste abonnemangsalter-

nativet blir det som bäst gynnar vår miljö, vilket i detta fall är FNI. 

För total kostnad per år för de olika abonnemangsalternativen,  

se tabeller.

Villa 1030 kr

Fritidshus 650 kr

Bebyggd obebodd fastighet 500 kr

Rörlig avgift 1720 kr

Fast avgift 1030 kr

Total kostnad/år 2750 kr 

Rörlig avgift 1420 kr

Fast avgift 1030 kr

Total kostnad/år 2450 kr 

Observera att detta abonnemang kräver att du idag har  
en kompost för matavfall som godkänts av kommunens 
miljö- och hälsoskyddskontor.

Ditt abonnemangsval

26 oktober – sista dagen att göra ditt val!
Observera att vi behöver ditt val senast den 26 oktober. Om du inte gör 
något aktivt val så kommer du automatiskt att få det nya systemet FNI. 



3. Behålla ditt nuvarande abonnemang:

• Du behåller ditt nuvarande sopkärl

• Nya tömningsdagar, från och med den 1 februari (Gislaved  
och Gnosjö kommun) eller den 1 april (Värnamo kommun).

• Dragavstånd för sopkärlen ska vara 0–3m.

• Taxa per år inklusive moms från och med införandet av FNI:

140 l kärl 190 l kärl 370 l kärl 660 l kärl

Rörlig avgift 2740 kr 3720 kr 7970 kr 14210 kr

Fast avgift 1030 kr 1030 kr 1030 kr 1030 kr

Total kostnad/år 3770 kr 4750 kr 9000 kr 15240 kr

Vad händer sen?
När du gjort ditt abonnemangsval kommer du inom ett par månader att få 
en bekräftelse hemskickad. I bekräftelsen kommer det även att finnas mer 
info om vilka som blir dina nya tömningsdagar.
 Utkörningen av de nya sopkärlen påbörjas sedan i Gislaved och Gnosjö 
kommun under februari månad, och i Värnamo kommun under april. 

Observera att utkörningen görs successivt, vår ambition är att samtliga 
abonnenter ska ha fått sina nya kärl innan juni månads slut. Tillsam-
mans med kärlen får du även ytterligare information, tips gällande 
hantering av dina nya kärl, samt en sopsorteringsguide. När du fått  
dina nya kärl kan du börja använda dessa direkt. 

Abonnemang osorterat hushållsavfall (töms alltid varannan vecka)

190 l kärl

Rörlig avgift 2920 kr

Fast avgift 1030 kr

Total kostnad/år 3950 kr

Abonnemang hemkompostering tömning varannan vecka

140 l kärl 190 l kärl

Rörlig avgift 1720 kr 2320 kr

Fast avgift 1030 kr 1030 kr

Totala kostnader/år 2750 kr 3350 kr

Abonnemang hemkompostering tömning var fjärde vecka

Dina abonnemangsalternativ: Fritidshusägare 

1. Fastighetsnära insamling (FNI): 

• Två stycken 370-literskärl, en elektronikbox, en matavfallsbehållare 
och matavfallspåsar till denna, samt möjlighet att hämta ut en 
minimizer för mjukplast.   

• Kärl 1 töms varannan vecka och kärl 2 töms var fjärde vecka,  
från mitten av maj till slutet av september (totalt tio respektive  
fem tömningar). Möjlighet finns att beställa ett tilläggsabonnemang 
för tömning även i samband med storhelger.  

• Nya tömningsdagar, från och med den 1 maj 2019.

• Dragavstånd för sopkärlen ska vara 0–3m.

• Taxa per år inklusive moms från och med införandet av FNI:

2. Behålla ditt nuvarande abonnemang:

• Du behåller ditt nuvarande sopkärl

• Tömning varannan vecka från mitten av maj till slutet av  
september (totalt tio tömningar).

• Nya tömningsdagar, från och med den 1 maj 2019.

• Dragavstånd för sopkärlen ska vara 0–3m.

• Taxa per år inklusive moms från och med införandet av FNI:

Rörlig avgift 660 kr

Fast avgift 650 kr

Total kostnad/år 1310 kr 

140 l kärl 190 l kärl

Rörlig avgift 1050 kr 1430 kr

Fast avgift 650 kr 650 kr

Total kostnad/år 1700 kr 2080 kr

Abonnemang osorterat hushållsavfall (töms alltid varannan vecka)

Abonnemang hemkompostering tömning var fjärde vecka

Observera att detta abonnemang kräver att du idag har 
en kompost för matavfall som godkänts av kommunens 
miljö- och hälsoskyddskontor. Gäller enbart befintliga 
abonnemang och kan inte nytecknas.

Observera att detta abonnemang kräver att du idag har  
en kompost för matavfall som godkänts av kommunens  
miljö- och hälsoskyddskontor.

140 l kärl 190 l kärl

Rörlig avgift 660 kr 890 kr

Fast avgift 650 kr 650 kr

Total kostnad/år 1310 kr 1540 kr

Observera att detta abonnemang kräver att du idag har  
en kompost för matavfall som godkänts av kommunens  
miljö- och hälsoskyddskontor.



Tel. 010-414 47 00, e-post: kontakt@samiljo.se 
Öppettider: Må-To 08:00-16:00, Fr 08:00-15:00.  

Lunchstängt 12:00-13:00 alla dagar.

Bättre för miljön – rena vardagen för oss. 

Läs mer om vårt arbete och vår verksamhet på vår hemsida!

(For information in english, go to www.samiljo.se)

www.samiljo.se | @samiljo.se | #renavardagen

kolla in våra digitala kanaler för 
 frågor, svar och löpande info!

ändrad Taxa?

störningar?
Öppettider?

tömning?

Kolla även in vår film där  
Erik visar hur sopsorteringen  
i de nya kärlen går till!

Scanna QR-koden för  
att se hela filmen! 


