
ett sopsystem som är smidigt för dig och bra för miljön

FNI - FASTIGHETSNÄRA INSAMLING

Matavfall

Förpackningar

Småelektronik

Restavfall



Med FNI erbjuds du en enklare hantering och sortering av förpackningar, 
tidningar och småelektronik, samt möjlighet att sortera ut ditt matavfall i sopkärl 
hemma på gatan. Matavfallet som sorteras ut blir till miljövänlig växtnäring 
och biogas till fordonsdrift. Förpackningsåtervinning sparar både energi och 
material. Ju mindre avfall vi förbränner desto större blir miljövinsten. 

Restavfallet, det hushållsavfall som blir över när vi 

sorterat ut förpackningar och matavfall, läggs som 

vanligt i väl försluten valfri soppåse i facket för restav-

fall. Allt som hamnar i påsen för restavfall körs till 

förbränning för energiåtervinning på kraftvärmeverk. 

Allt du lägger i brännbart ger alltså energi men bara 

Förpackningar av metall, plast, glas, papper och tidningar är du van att sortera ut, men 

med FNI slipper du åka till återvinningsstationen och lämna dom. Härligt va? Förpack-

ningarna läggs löst i respektive fack, precis som när du lämnar förpackningar på en 

återvinningsstation. Källsortering och återvinning av förpackningar och tidningar ger 

möjlighet till resursutnyttjande under en längre tid. Det är både resurseffektivt och bra 

för miljön att göra nya produkter av gamla förpackningar. 

LÄMNA FÖRPACKNINGAR, RESTAVFALL & 
MATAVFALL I SOPKÄRL hemma på gatan 

FÖRPACKNINGAR LÖST I KÄRLEN

RESTAVFALL SORTERAS SOM VANLIGT



Fastighetsnära insamling innebär att du även sorterar ut ditt matavfall. Efter insamling 
skickas matavfallet till en rötningsanläggning där det omvandlas till miljövänlig biogas  
och biogödsel. För att detta ska fungera på ett tillfredställande sätt är det av största 
vikt att matavfallssorteringen utförs på rätt sätt. 

SMÅELEKTRONIK I BOX

Matavfallet ska alltid läggas i de papperspåsar som är avsedda för detta. Matavfallspåsarna 

är tillverkade av ett speciellt sorts papper som bryts ner i biogasanläggningen och blir en 

del av kretsloppet. Därför ska matavfallspåsen aldrig läggas i en plastpåse eller dylikt, då 

detta förstör rötningsprocessen. Papperspåsarna är tillverkade på så sätt att de släpper 

igenom vattenånga men inte vattendroppar, vilket gör att de håller tätt. 

Matavfallspåsen ska placeras i den speciella behållare som du får tillsammans med dina 

nya sopkärl. Behållaren är tillverkad för att ge påsen möjlighet att luftas och på så sätt 

minimera kladd och lukt. Du kan dessutom med fördel bära med dig hela behållaren ut när 

det är dags att slänga påsen i ditt kärl.

Matavfallspåsen ska innehålla matavfall, alltså skal och rester från grönsaker, frukt och 

rotsaker, kött-, fisk, och skaldjursrens, pasta, ris, äggskal tepåsar, vissna blommor, godis och 

choklad. Du får även lägga hushållspapper, ofärgade servetter, kaffesump och kaffefilter i 

matavfallspåsen. Du får däremot inte lägga förpackningar (som plast runt grönsaker) i ma-

tavfallet, då detta förstör rötningsprocessen. Rätt utsorterat matavfall blir till biogödsel som 

för tillbaka näringsämnen till kretsloppet och ersätter konstgödning i jordbruket.

I FNI-systemets småelektronikbox kan du till exem-

pel lämna batterier, mindre ljuskällor, mobiltelefo-

ner och mobilsladdar. Insamling av småelektronik 

är en bra insats för miljön - eftersom vi skapar ett 

kretslopp för elektroniken genom återvinning av 

värdefulla metaller.

en enda gång. Det är viktigt att allting i påsen som 

läggs i facket för restavfall kan brinna.

Grovsopor och farligt avfall lämnas som vanligt på 

återvinningscentralerna. Kläder och tyger likaså. 

Medicinrester lämnas in på apotek. 

MATAVFALL I SÄRSKILD PAPPERSPÅSE

RESTAVFALL SORTERAS SOM VANLIGT



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 insamling 
av batterier, ljuskällor och småelektronik. Denna ska förvaras 
inomhus. När den är full och 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 behållare för matavfall samt 
papperspåsar 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 mjukplast på nå-
gon av SÅMs återvinningscentraler. Denna placerar du i ditt kök för 
att packa din mjukplast innan du slänger mjukplasten i sopkärlet. 
På så sätt tar plasten mindre plats i ditt kärl.

DETTA FÅR DU NÄR DU VALT FNI

Elektronikbox Behållare för matavfall Påsar för matavfall Minimizer



KÄRL 1
Kärl 1 innehåller fack för matavfall, restavfall, tidningar och 
färgat glas. Detta kärl töms varannan vecka. Matavfallet läggs i 
matavfallspåse och restavfallet väl förpackat i knuten soppåse. 
Tidningar och färgat glas läggs löst i respektive fack, precis som när 
du återvinner på en återvinningsstation. 

Kärl 2 
Kärl 2 innehåller fack för pappersförpackningar, plastförpackningar,  
ofärgat glas, samt metallförpackningar. Detta kärl töms var fjärde 
vecka. Förpackningarna läggs löst i respektive fack, precis som när 
du återvinner på en återvinningsstation. 

ELEKTRONIKBOX
Använd elektronikboxen för insamling av batterier, ljuskällor och 
småelektronik. Denna är indelad i tre fack - ett för varje avfallsslag.
När elektronikboxen är full och i behov av tömning hänger du på 
tömningsdagen fast boxen på ett av de stora kärlen. 

SORTERING I de nya KÄRLEN

MATAVFALL

FÄRGAT GLAS

RESTAVFALL

TIDNINGAR

PLASTFÖRPACKNINGAR

METALLFÖRPACKNINGAR

SMÅELEKTRONIK

PAPPERSFÖRPACKNINGAR

OFÄRGAT GLAS



PÅ PLANERAD SOPHÄMTNINGSDAG

06:00
Ställ ut dina kärl med handagen utåt gatan senast 06:00 
på planerad hämtningsdag. Kärl 1 och kärl 2 töms på olika 
hämtningsturer med separata fordon, vanligtvis på samma dag. 

Låt kärlen stå kvar tills de blivit tömda. Tänk på att det är en 
planerad sophämtningsdag, förseningar kan förekomma.

För information om aktuella hämtningsdagar för just dig, kan 
du söka i hämtningskalendern på samiljo.se. Vi förmedlar 
driftinformation på vår hemsida och via SMS. 

FLYTTA INDIKATORN VID BEHOV AV MATAVFALLSPÅSAR

STÄLL KÄRLEN MED HANDTAGEN UTÅT GATAN

HÄNG UT ELEKTRONIKBOXEN VID BEHOV



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. När 
ett kärl av den gamla typen med blandat mat- och restavfall töms i 
fyrfacksbilen hamnar avfallet i facket för restavfall. 

Vad händer med mitt avfall? 
Scanna QR-koden som tar dig 
till samiljo.se där du kan se vad 
som händer med ditt avfall.

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 av den gamla typen med blandat 
mat- och restavfall töms hamnar avfallet i facket för restavfall. Kärl 
1 och kärl 2 töms på olika hämtningsturer med separata fordon, 
vanligtvis på samma dag. 

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 mellan-
lagras i väntan på vidare transport. De återvinningsbara materi-
alslagen körs därefter till återvinning. Glas tas till glasåtervinning, 
metallförpackningar blir nya metallprodukter, plastförpackningar 
blir nya plastprodukter, tidningar blir nya tidningar eller andra pap-
persprodukter och kartong blir nya pappersprodukter. Restavfallet 
körs till förbränning och energiutvinning, och matavfallet transpor-
teras till en biogasanläggning där det genom rötning omvandlas till 
fordonsgas och biogödsel.  



”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 Fastighetsnära 
Insamling. Familjen Holmstrand, bestående av Josanna, Andreas och 
deras 2,5-årige son Olle, har haft systemet för fastighetsnära insamling 
sedan flera år tillbaka. För dem kändes det självklart att ansluta sig.



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

UPPSTÄLLNINGSPLATS 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, efter-
som det bara töms en gång i månaden. 

Tänk igenom lämplig uppställningsplats för FNI-kärlen i god tid, 
särskilt om du vill bygga en permanent kärluppställning som en 
kärlfålla eftersom det kan krävas bygglov.

Att tänka på vid placering av dina kärl är att de behöver stå på 
en hårdgjord yta utan nivåskillnader (som trösklar och kanter) 
för att underlätta hanteringen av kärlen för chauffören. Exempel 
på hårdgjord yta är plattor, betong, asfalt, trä eller liknande. Gräs, 
singel och 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. Dina 
sopkärl ska vara placerade med handtaget och de stora hjulen utåt 
vid tömning.

Observera att en permanent kärluppställning i anslutning till upp-
farten måste anpassas efter sikttriangeln och bygglovsreglerna i 
din kommun. 

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. Observera att det 
kan krävas bygglov för att bygga en kärlfålla eller liknande! Kontak-
ta byggkontoret i din kommun för mer information.

VILL DU Bygga kärlfålla?

FÖRBEREDELSE: PLACERING AV KÄRL



VANLIGA FRÅGOR OM FNI SYSTEMET

Du som inte har så mycket avfall har 
möjlighet 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. Mejla eller 
ring vårt kontaktcenter om ni vill dela kärl 
så hjälper vi er med abonnemangsvalet. 
Observera att även ni som redan idag 
delar kärl behöver kontakta oss om ni vill 
fortsätta dela efter att abonnemangsvalet 
är gjort.

Ja, du kan välja abonnemanget  
Fastighetsnära insamling (FNI) med 
hemkompostering. Läs gärna mer på vår 
hemsida om abonnemanget. Tömning av 
båda dina kärl sker då var fjärde vecka. 
Abonnemanget kräver att du har en 
kompost för matavfall som godkänts av 
kommunens miljö- och hälsoskyddskontor. 

FNI-kärlen finns för visning på våra återvin-
ningscentraler i Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd 
och Värnamo, samt på vårt kontor i Skilling-
aryd. Be personalen att visa dig FNI-kärlen.

VAR KAN JAG se fyrfackskärlen?

KAN JAG dela kärl med  min 
granne?

KAN JAG FORSÄTTA att HEM- 
KOMPOSTERA?

Matavfallspåsarna är tillverkade av en 
speciell sorts papper som släpper igenom 
vattenånga men inte vattendroppar, vilket 
gör att de håller tätt. 

Påsen fungerar dessutom väldigt bra i 
biogasanläggningar, där den bryts ner och 
blir en del av kretsloppet. Det finns andra 
sorters matavfallspåsar men de påsarna 
får inte användas i vårt system.

Det matavfall som sorteras ut tas 
tillvara för att genom rötning producera 
miljövänlig växtnäring samt gas för 
fordonsdrift, vilket bidrar till minskade 
utsläpp av växthusgaser och andra 
miljöstörande ämnen. 

Med FNI så ökar utsorteringen av 
förpackningar statistiskt sett. Dessutom 
minskar antalet privatbilar som ska åka till 
återvinningsstationerna.

FNI-kärlens indelning och storlek passar de 
allra flesta men inte för alla. Beroende på 
ditt konsumtionsmönster kan du komma 
att behöva använda återvinningsstationer-
na för vissa förpackningsmaterial. Stora 
förpackningar av exempelvis wellpapp 
lämnas alltid på en återvinningsstation 
eller återvinningscentral. Mjukplast packas 
med fördel i en plastpåse med hjälp av den 
plastminimizer som ingår i FNI.

Vi önskar att du som anslutit dig till FNI 
behåller ditt abonnemang i 3-6 månader. 
Erfarenheter visar att de allra flesta är 
nöjda med FNI-systemet. Om du trots 
detta inte känner dig nöjd eller om ditt 
behov ändras så har du efter 3-6 månader 
möjlighet att under 30 dagar kostnadsfritt 
byta tillbaka till ditt tidigare abonnemang. 
Då debiteras du ingenting för kärlbytet. 

Aktuella taxor och information om de olika 
abonnemangen finns på vår hemsida: 
www.samiljo.se. 

Fastighetsnära insamling av förpackningar 
erbjuds tillsammans med matavfalls-
sorteringen som en utökad service och 
miljöinsats. 

Senast den 1 januari 2021 ska kommuner 
tillhandahålla ett system för att samla in ut-
sorterat matavfall från hushåll och transpor-
tera bort det separat enligt regeringsbeslut.

måste man slänga matavfallet i 
DE SPECIELLA pappersPÅSARNA?

HUR VET jag VAD SOM SKA SORTE-
RAS I VILKET KÄRL?

VILKA ÄR MILJÖVINSTERNA MED 
Fni-systemet?

FÅR VERKLIGEN ALLT PLATS i 
kärlen?

KAN JAG ÅNGRA MIG OCH GÅ TILL-
BAKA TILL DET GAMLA SYSTEMET?

VAR HITTAR JAG INFORMATION OM 
TAXOR OCH ABONNEMANG?

VARFÖR INFÖRS Fastighetsnära 
insamling?

Du får en sorterguide när du ansluter dig. 
Den finns översatt till flera språk. 

Du kan också titta på vår hemsida www.
samiljo.se eller höra av dig till vårt Kontakt-
center för personlig rådgivning.



www.samiljo.se 

kolla in vår HEMSIDA för INFORMATION!

FÖLJ OSS GÄRNA PÅ SOCIALA MEDIER!

KONTAKTCENTER FINNS HÄR FÖR DIG

På vår hemsida hittar du mer information om FNI, men det är också där du 

hittar aktuell driftinformation, kan söka i vår hämtningskalender och hitta 

sorterguider. Du hittar också öppettider till våra återvinningscentraler och 

information om SÅM och mycket annat.

Vill du få inspiration och tips för hur du kan leva miljövänligt följ oss gärna på 

Instagram. Följ oss gärna också på Facebook, för att hålla dig uppdaterad om 

sådant som rör sophämtningen, återvinningscentralerna och SÅM.

Telefon 010-414 47 00, e-post: kontakt@samiljo.se 

Du hittar våra öppettider på www.samiljo.se

Bättre för miljön – rena vardagen för oss. 


