
Dina nya sopkärl är på väg

Nu är det snart dags för leverans av fyrfackskärlen.  
Här hittar du mer information om dina nya kärl och hur de hämtas.



Ett bra val 

Du har valt fyrfackskärl - då har du även gjort ett val för en bättre 
miljö. Med fyrfackskärlen får du en återvinningsstation i miniformat 
på din egen tomt. Det innebär att du inte behöver åka iväg med 
alla dina förpackningar och tidningar, du lägger dem i dina egna 
sopkärl.

Leverans av fyrfackskärlen
Fyrfackskärlen körs ut under januari och februari. Låt ditt nuvaran-
de kärl stå framme från 21 januari till dess att du har fått dina 
nya. Du kan använda ditt nuvarande kärl som vanligt fram till den 
dag vi byter ut det. Då börjar du använda fyrfackskärlen istället.

Testperiod av kärlen
Fyrfacksystemet är nytt för oss alla och vi behöver tid för att få allt 
att fungera smidigt. Därför har vi en testperiod av de nya kärlen. 
Det innebär att du inte kan byta från fyrfackskärl till kärl för rest-
avfall och inte heller byta storlek på kärlen innan 1 oktober 2019. 
Under oktober har du däremot möjlighet att kostnadsfritt göra 
förändringar. Därefter tar vi som vanligt ut en avgift för att byta 
kärl.

I kärl 1 hittar du elboxen och en 
sorteringsguide. Ska du lämna 
matavfall i kärlet får du även ett 
startkit med matavfallspåsar och 
en hållare till påsarna att ha i 
köket. Plocka upp det innan du 
börjar använda kärlet.



Säg hej till de nya kärlen
Missade du informationsträffarna där vi visade fyrfackskärlen? 
Då kan du titta på dem på återvinningscentralen Änglarp, där 
finns kärlen både på 370 och 240 liter.

Hämtning för fritidshus
Har du valt ett abonnemang för fritidshus hämtas ditt avfall under 
perioden maj-september. 

Abonnemang med extrahämtningar under lov startar vecka 17, 
efter påsklovet.

Kärlens storlek

Tänk på att det ska vara lätt att hämta kärlen och att de därför 
behöver stå luftigt.
 
370 liter
• 115 cm höga
• 80 cm breda
• 90 cm djupa
Tillsammans behöver två kärl 1x2 meter yta att stå på.

240 liter
• 110 cm höga
• 60 cm breda
• 80 cm djupa
Tillsammans behöver två kärl 1x1,5 meter yta att stå på.



Kärl 1

Kärl 2

Det här lägger du i dina fyrfackskärl

Du får även en box för batterier, ljuskällor och mindre elavfall.
     
      Har du valt kärl på 240 liter är fördelningen:

Kärl 1
•   Matavfall 90 liter
•   Restavfall 90 liter
•   Färgat glas 30 liter
•   Tidningar 30 liter

Kärl 2

•   Plastförpackningar 90 liter
•   Pappersförpackningar 90 liter
•   Ofärgat glas 30 liter
•   Metallförpackningar 30 liter

Matavfall, 120 liter

Färgat glas, 30 liter

Plastförpackningar, 155 liter

Ofärgat glas, 30 liter

Pappersförpackningar, 155 liter
Metallförpackningar, 30 liter

Restavfall, 160 liter

Tidningar, 60 liter



Fyrafack även i bilen
För att hålla allt avfall åtskilt när kärlen töms är även fyrfacks-
sopbilen indelad i fyra fack. Hela kärlet töms samtidigt och avfallet 
från ditt kärl hamnar i varsitt fack i bilen.

Var noga när du sorterar
Det är viktigt att du sorterar rätt i fyrfackskärlen. Lägger du något 
fel hamnar det fel även i bilen. Är det mycket avfall som är fel-
sorterat i bilen finns det risk att det inte kan återvinnas och hela 
lasset går till spillo.

Nya hämtningsdagar
När fyrfackssystemet införs får vi en ny entreprenör som sköter 
sophämtningen. Kärl 1 hämtas varannan vecka och kärl 2 hämtas 
var fjärde vecka. Med fyrfackssystemet får du två hämtningsdagar, 
en för kärl 1 och en för kärl 2. Kärlen får olika tömningsdagar 
eftersom de inte kan tömmas med samma bil, i så fall skulle 
avfallet blandas. Det kan bli andra dagar än vad du har i dag. 

Du kommer att få ett brev med vilka dina nya hämtningsdagar blir.

Så här ser fyrfacksbilen ut, väggar delar bilen i fyra fack.



Så här placerar du ditt kärl

Genom att du ställer dina kärl på en bra plats underlättar du för 
våra renhållningsarbetare när de ska hämta kärlen. Fyrfackskärlen 
placerar du i första hand där du ställer kärlen i dag, antingen vid 
din tomgräns eller vid en väg där sopbilen passerar.

Handtaget utåt på tömningsdagen

På tömningsdagen ska kärlet stå så att det är lätt för renhållnings-
arbetarna att hämta det. Se till att kärlet står med handtaget utåt 
när det ska tömmas.

Kärlen vill stå på hårdgjord yta

Ytan som kärlen står på och dragvägen mellan kärl och sopbil ska 
vara hårdgjord. Det kan till exempel vara asfalt, plattor eller hårt 
packad jord där kärlen är lätta att rulla. Eventuella markarbeten 
bekostar du själv.

Max 5 meter

Kärlen ska stå så nära vägen där sopbilen passerar som möjligt. 
Dragvägen, mätt mellan tomtgränsen och kärlen eller mellan 
sopbilen och kärlen, får vara maximalt 5 meter. Står kärlen längre 
bort blir det en extra kostnad per hämtningstillfälle. Kärlen ställer vi 
tillbaka på samma plats som vi hämtade dem på.

Du kan ha kärlen stående på annan plats

Du kan ha kärlen stående någon annanstans mellan tömnings-
dagarna, men kom då ihåg att ställa ut det på hämtningsplatsen 
senast klockan 06:00 på tömningsdagen. Är kärlet inte framdraget 
tolkar vi det som om du inte behöver få det tömt den här gången.



Du kan bygga en kärlhage

Du kan välja om du vill ha kärlen stående fritt eller om du vill göra 
plats åt dem i häcken eller staketet. Du kan även bygga en kärl-
hage. 

Oavsett hur du väljer att göra ska det vara enkelt att hämta kärlen 
på tömningsdagen. Det ska därför finnas lite luft mellan kärlen och 
eventuell inhägnad och kärlen ska placeras med handtaget utåt.

        Exempel på kärlhage. Fotograf: Rickard Johansson. 

Tänk på! Om du bygger en kärlhage ska den bara ha tre 
väggar. Det ska vara fritt att hämta kärlen utan att behöva öppna 
haspar, dörr eller dra dem över en kant.



Fri höjd
4,6 meter

Gör det enkelt att hämta kärlet

Se till att det är enkelt att komma fram till dina kärl.

Fritt från hinder
Vägen fram till kärlen ska vara fri från hinder.  
Det innebär inga
•  trappsteg,
•  trösklar,
•  stora motlut på dragvägen. 

Det får inte heller vara något som står i vägen för kärlet när det 
ska hämtas.

Trimma buskar och träd
Klipp bort grenar från buskar och träd som 
hänger över kärlen. Har du en enskild väg 
ansvarar du även för att röja längst med vägen.

Det ska vara minst 4,6 meter fri 
höjd längst med vägen.

Skotta vintertid
Se till att vägen fram till kärlen 
och uppställningsplatsen är fri 
från snö och is. 
Skotta och sanda för att undvika 
att våra renhållningsarbetare 
råkar ut för olyckor.



Så här sköter du dina kärl

Tvättar kärlen gör du själv
Du tvättar själv dina kärl om det behövs. Vanligtvis behöver du 
inte tvätta dem så ofta, bara om något läckt ut eller om det luktar 
illa. Var försiktig med klisterlappar och streckkoder, de är till för att 
identifiera ditt kärl.

Lägg rätt avfall på rätt plats
Är avfallet felsorterat i kärlen tömmer vi dem inte. Var noga med 
att sortera rätt i de olika facken. Du kommer att få en sorterings-
guide där du kan läsa om hur du sorterar på rätt sätt.

Förslut påsarna väl
Restavfall och matavfall ska packas i påsar. Restavfallet lägger du 
i valfri plastpåse precis som i dag, matavfallet lägger du i de 
papperspåsar du får av oss. Se till att försluta påsarna ordentligt 
så att inget läcker ut. Allt annat, tidningar och förpackningar, 
lägger du löst i kärlet.

Så gör du med elboxen
I elboxen kan du lägga batterier, ljuskällor och mindre elavfall. 
Boxen förvarar du inomhus till dess att du behöver få den tömd. 
Då hänger du den på kärl 2 på kärlets tömningsdag. När den är 
tömd tar du in den igen.



Frågor och svar

Kommer återvinningsstationerna finnas kvar?

Det är FTI AB som äger och driver återvinningsstationerna. Det 
finns inga planer från deras sida att ta bort några återvinnings-
stationer i dagsläget. De kommer fortfarande behövas till exempel 
om du har extra stora förpackningar eller har fått många förpack-
ningar, vid midsommar eller en födelsedag till exempel.

Kan jag ändra fackindelningen i kärlen?

Nej. Då hamnar avfallet fel i sopbilen när kärlet töms. Lägger du 
till exempel ofärgat glas i facket för tidningar blandas det med alla 
andras tidningar i sopbilen och ingenting i det lasset kan gå till 
återvinning.

Kan jag som hemkomposterar lägga något annat i facket för 
matavfall?

Nej. Om du lägger något annat i facket för matavfall blandas det 
med matavfall hämtat från dina grannar när det töms i sopbilen. 
Det gör att hela det lasset blir ”orent”. Då går det inte att röta 
matavfallet, istället för att bli biogas och biogödsel måste det 
brännas.

Kan jag lägga matavfall i kärlet även om jag hemkomposterar?

Nej, har du valt abonnemang Gul med hemkompost ska facket för 
matavfall vara tomt. Då ska allt matavfall hemkomposteras.

Vilka påsar ska jag använda till matavfall?

Du får papperspåsar av oss, det är dem du ska använda. Du får 
inte använda några andra påsar. Vi vill minska användningen av 
plast i samhället. När matavfall samlas in i plastpåsar hamnar det 
plast i vårt biogödsel, vilket gör kvaliteten sämre. Papperspåsarna 
är de som fungerar bäst i biogasanläggningen.



Hur håller jag papperspåsarna fräscha?

Hållaren du får av oss, MatHilda, är konstruerad för att hålla 
påsarna fräscha. Du kan lägga hushållspapper i botten av påsen 
och låt blött avfall rinna av. Byt påse med 2-3 dagars mellanrum, 
fyll påsen enbart till markeringen och förslut den ordentligt. 
Instruktioner för att montera MatHilda finns på vår hemsida.

Hur får jag nya matavfallspåsar?

Kläm fast en papperspåse under locket på kärl 1 så får du nya 
påsar nästa gång vi tömmer kärlet.

Vem hämtar avfallet framöver?

I och med att fyrfackssystemet införs blir det en ny entreprenör, 
Nordisk återvinning, och det kommer bli nya bilar. Nordisk åter-
vinning har erfarenhetet eftersom de kör i flera andra kommuner 
med fyrfackssystemet, däremot är de nya i Svenljunga och måste 
lära sig kommunen.

Vad händer med mitt gamla kärl?

Alla gamla kärl som samlas in går till återvinning för att bli nya 
plastprodukter. Dina nya kärl kommer att vara mörkgrå och är 
tillverkade av återvunnen plast.

Vad gör jag om kärlet inte blivit tömt?

Har ditt kärl inte blivit tömt måste du höra av dig till oss inom 3 
arbetsdagar. Beror det på oss åker vi ut för att tömma ditt kärl. 
Beror det till exempel på att kärlet inte var framdraget eller att 
något blockerade kärlet kan du beställa en extra tömning mot en 
avgift.



Checklista inför sophämtning

- Ställ ut kärlet senast klockan 6.00 på tömningsdagen.

- Kärlet ska stå med handtaget ut mot vägen.

- Ingenting får blockera kärlet.

- Vid snö ska det vara skottat och halkbekämpat.

Kontakt
Kundtjänst vatten och avfall, 0325-183 35
tekniska@svenljunga.se

Mer information finns på svenljunga.se/fyrfack
This information is available in English on our website.


