
Vill du veta mer?
Vi kommer att anordna löpande 

informationstillfällen, med visningsexemplar 
av fyrfacksskärlen. Plats och datum för dessa 

informationstillfällen hittar du på ssam.se och på 
vår Facebook-sida.

Funderingar kring 
återvinning?

På ssam.se finns fördjupande 
material att läsa för mer information. 

Du kan också kontakta oss på:
info@ssam.se 
0470-59 95 00

For information in 
a different language:

Visit our website ssam.se. 
At the top right corner of our webpage, you can 

translate the information into your desired language

VÄLJ
FYRFACK!Sopor är inte 

bara skräp!
Matavfall är en resurs värt att 
ta hand om. Varje år slänger 
svenska folket cirka 1,3 
miljoner ton mat och det är 
hushållen som slänger mest 
mat av alla. De står för ungefär 
hälften av den mat som årligen 
slängs.

Inom kort införs fyrfackssortering, det nya systemet för 
avfallshantering. Med det nya systemet vill vi erbjuda 
bättre service och en smidigare vardag. Vi kommer att 
samla in dina tidningar, förpackningar, ljuskällor och 
batterier. Du behöver då inte köra till återvinningsstationer 
lika ofta. Men framför allt kan vi tillsammans bidra till en 
mer hållbar miljö. 
 
 Att sortera sitt avfall är dock inte bara för att värna om 
människa, miljö och resurser. Faktum är att varje invånare 
har en lagstadgad skyldighet att sortera hushållets 
returpapper, förpackningar, elavfall, batterier, läkemedel 
och grovsopor. Med det nya systemet blir det alltså 
betydligt lättare att sortera rätt!



•  Behållare för ljuskällor och batteri hängs på kärl 2 vid   
   behov av tömning. Observera att du endast ska hänga ut  
   detta vid behov av tömning.

•  Matavfall sorteras i en särskild papperspåse.

•  Restavfall lägger du som vanligt i en väl knuten plastpåse.

•  Sorteringsguide följer med dina nya fyrfackskärl.

De nya kärlen
•  Varje behållare rymmer 370 liter och är cirka 77 cm bred, 
   107 cm hög och 85 cm djup.

•  Det finns möjlighet att beställa extrakärl för restavfall om du   
   har större avfallsvolymer, t.ex. förbrukning av blöjor eller  
   liknande.

•  Du kan ansöka om att dela abonnemang med närliggande  
   granne. Ni betalar då varsin grundavgift, men delar på   
   hämtningsavgiften.  

   Observera att gamla abonnemangsdelningar inte längre gäller    
   efter införandet av fyrfack.     

   Blanketten för att ansöka om delning hittar du på  
   ssam.se/blanketter, alternativt kontakta vår kundtjänst.

Så här placerar du dina kärl
•  Placera dina kärl på en stadig och stabil yta utan höga kanter.

•  Rekommenderat utrymme för kärl som ska stå bredvid    
   varandra är 2x1 meter. För kärl till trädgårdsavfall tillkommer 
   1 meter.   

•  Rekommenderat byggmått på höjden är 115 centimeter.

•  Kärlen ska stå max 5 meter från tomtgränsen senast kl. 06 
   på hämtningsdagen. Extra dragavstånd kan köpas till. Läs mer  
   om dragavstånd på ssam.se/placeringkarl och information om      
   framkomlighetskraven finns på ssam.se/framkomlighet.

•  Tänk på att skotta och sanda vintertid!

Så här sorterar du
Kärl 1
   Matavfall 

   Restavfall

   Färgade glasförpackningar

   Tidningar

Kärl 2
   Plastförpackningar

   Pappersförpackningar

   Ofärgade glasförpackningar

   Metallförpackningar

När kommer kärlen?
Villahus
•  Lessebo kommun: systemet är infört
•  Tingsryds kommun: systemet är infört
•  Växjö kommun: pågår under 2020
•  Markaryds kommun: start hösten 2020
•  Älmhults kommun: start våren 2020

Fritidshus
•  Lessebo kommun: start våren 2020
•  Tingsryds kommun: start våren 2020
•  Växjö kommun: start våren 2021
•  Markaryds kommun: start våren 2021
•  Älmhults kommun: start våren 2021

Valet
Om du inte väljer fyrfack, finns ett abonnemang 
som heter osorterat. Det kan du välja i två storlekar, 
190 liter och 370 liter. Övriga storlekar på kärl utgår. 
I dessa slänger du endast rest- och matavfall. Då 
behöver du alltså fortsätta att själv sortera och 
transportera dina förpackningar, tidningar, batterier 
och ljuskällor till återvinningscentraler 
och återvinningsstationer. 

Information om hämtningsintervall som gäller 
för abonnemangen kommer i din brevlåda innan 
införandet.

Observera att du automatiskt får fyrfacks-
abonnemang om du inte gör ett aktivt val.

Ny taxa
Med fyrfack kommer också uppdaterade taxor för 
alla abonnemang. Dessa börjar gälla i samband 
med att fyrfackssystemet införs i ditt område. 
Oavsett abonnemang får du hem mer information 
om din taxa innan införandet. Du kan läsa mer om 
din nya taxa på ssam.se/taxorochavgifter

Instruktioner för hur valet kommer 
att gå till skickar vi till dig när det 
är dags för ditt område.


