
4-facks kärl
Fastighetsnära insamling

i fyra kommuner

Välkomna på möte,

FNI



Varför gör vi detta?



Varför gör vi detta?
 Avfall Sverige har arbetat med frågan om förpackningsmaterialen i  25 

år.

 SIVAB har redan 2013 -2014 Planerat för Fastighetsnära insamling –
Människonära system.

 SIVAB stod inför att starta upp upphandling av insamling och transporter 
för hushållsavfall.

 Regeringsbeslut via regeringsförklaring 2014

 2018-06-28 Nya förordningar:
De nya förordningarna för förpackningar respektive returpapper trädde i kraft den 1 januari 2019. Läs mer i den nya förpackningsförordningen, SFS 2018:1462, och 
returpappersförordningen, SFS 2018:1463. 

Från och med den 1 januari 2021 kommer det att krävas tillstånd av Naturvårdsverket för att samla in förpackningar och tidningar i Sverige.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20181462-om-producentansvar-for_sfs-2018-1462
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20181463-om-producentansvar-for_sfs-2018-1463


JA tack till 
4-fack!



Och - Vad innehåller soppåsen?
Farligt avfall och elektronik

1%

Förpackningar och tidningar
34%

Matavfall
30%

Trädgårdsavfall
2%

Övrigt
33%



Med  fyrfacks kärl så; 

 Ger vi ökad service

 Tillhandahåller ett system där det är lätt att sortera rätt 

 Ökar Hushållens sortering markant och material återvinns

 Restavfallet minskar med 40%

 Skatt införs 1 april 2020 på avfallsförbränning.
 1 april 2020: 75kr/ton 

 2021: 100kr/ton

 2022: 125kr/ton



Inredning av kärl



Vad händer nu?

 Upphandlingar insamling och omlastning är klara
Projektet har övergått i driftfas, samt finns en referensgrupp med politiker från alla 
kommunerna och en styrgrupp med kommunernas avfallschefer.

- Upphandlingar kärl, påsar, mm.

- Systemet, så att taxor och kunder finns med på rätt koordinater.

- Kommunikation, så att information går ut till de olika intressenterna i 
rätt tid.

- Föreskrifter är ute på utställning t o m 10/4.

- Taxa under bearbetning.

- 2020-03-31 ska ansökan om TIS vara inlämnad till Naturvårdsverket.



4-facksbil

Länk: Så här sker tömningen 
https://www.youtube.com/watch?v=q0WeV_9pS7I



Båda kärlen behöver inte stå ute samtidigt!

Kärl 1 töms 26 ggr/år

Kärl 2 töms 13 ggr/år



Frågor?
 https://sigtunavatten.se/fyrfack/

Nytt insamlingssystem för dig som bor i villa och fritidshus!

Hösten 2020 kommer villa- och fritidshusägare i Sigtuna, Håbo, Knivsta 
och Upplands-Bro att få ett nytt insamlingssystem för avfall. Det nya 
systemet innebär att hushållens sopkärl byts ut till två nya sopkärl som 
är indelade i fyra fack var…….

https://sigtunavatten.se/fyrfack/


Tack,
för att ni ville veta mer
om vårt nya system.


