Fastighetsnära insamling
av hushållsavfall för villor
Vanliga frågor och svar

Kommunfullmäktige i Mölndals stad har beslutat om ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall i form av
fastighetsnära insamling (FNI) med flerfackskärl. Under perioden 2015-2018 ska alla villahushåll successivt
ansluta sig till den nya renhållningstaxan och behöver därför välja renhållningsabonnemang på nytt.

Fastighetsnära insamling (FNI) och flerfackskärl
1. Vad är det?

Fastighetsnära insamling (FNI) innebär att du får ditt sorterade hushållsavfall hämtat vid sopbilens angöringsplats.
Ett flerfackskärl är ett sopkärl som är indelat i flera fack.Varje fack är avsett för en viss typ av avfall.
Dessutom ingår en extra liten behållare (6 liter) till varje kärl som du hänger på kärlet vid tömning. De små
behållarna är avsedda för batterier, ljuskällor och småelektronik. I Mölndal har vi valt att erbjuda antingen ett
flerfackskärl med 6 avfallstyper eller två flerfackskärl med totalt 11 olika avfallstyper att sortera.

2. Därför valdes flerfackskärl som nytt avfallssystem

Det finns en rad olika lösningar på avfallshanteringen i Sverige. I Mölndal har vi efter ett par års utredning
och test valt så kallade flerfackskärl. Bedömningen var att flerfackskärl är det system som gör det möjligt för
staden att nå sina mål för avfallshanteringen. Vi måste öka materialåtervinningen och minska det brännbara
restavfallet. Det ska vara lätt att sortera i Mölndal.
Systemet med flerfackskärl gör det smidigt och enkelt för dig att sortera ditt hushållsavfall samtidigt som
stadens arbete med insamling effektiviseras.
Undersökningar som Mölndals stad gjort visar att mängden förpackningar och matavfall som sorteras ut ökar
kraftigt med flerfackskärl samtidigt som restavfallet minskar.

3. Detta kan du sortera i flerfackskärl

Matavfall, brännbart restavfall, tidningar samt förpackningar av papper, plast, metall, ofärgat och färgat glas.
I de mindre behållarna lägger du ljuskällor, batterier och småelektronik.

Renhållningstaxa, val av abonnemang
Alla villahushåll kommer etappvis under 2015-2018 att välja renhållningsabonnemang på nytt och ansluta sig
till den nya renhållningstaxan. För att övergången ska gå smidigt till har staden delats upp i fyra geografiska
områden.

Område 1 - 2015

Enerbacken, Helenevik, Hulelyckan, Kikås, Solängen, Ryet, Stensjön samt de villahushåll som har deltog
i Mölndals stads test var först ut att välja nytt renhållningsabonnemang och anslöt sig till den
nya renhållningstaxan den 1 juli 2015.

Område 2 - 2016

Brännås, Bölet, Espås, Heljered, Kikås, Krokslätt, Labacka, Mölndals centrum, Stretered, Toltorp och Åby anslöts
till den nya renhållningstaxan den 1 juli 2016.

Område 3 - 2017

Lindome, Eklanda och Toltorp valde nytt abonnemang under hösten 2016 och anslöts till den nya taxan 1 juli
2017.

Område 4 - 2018

Hushåll som inte ingått i något av de 3 första områdena väljer abonnemang hösten 2017 och ansluts 1 juli 2018.
Lista med alla gator i område 4 finns på molndal.se/sortera.

1. Då får Område 4 ett kuvert i brevlådan

Under vecka 40 får alla villahushåll som ingår i Område 4 ett kuvert i brevlådan. I kuvertet finns:
•
•

Valblankett och instruktioner om hur valet görs
Broschyren Val av renhållningsabonnemang, Område 4, 2018

2. Vilka olika abonnemang finns?

Det finna 8 olika abonnemang att välja mellan. Alla alternativ finns beskrivna
på molndal.se/sortera och i broschyren som du får hem.

3. Vad händer om mitt hushåll inte gör ett val?

Hushåll som inte gör något aktivt val trots påminnelsebrev får per automatik det som kallas för
standardabonnemang, vilket är alternativ 1 = 2 x 370 L flerfackskärl.

4. Byte av abonnemang

Om du i Område 4 vill ändra ditt gjorda val av abonnemang kan du göra det efter den 1:e augusti 2018 genom att
kontakta teknisk kundservice, 031-315 15 80.

5. Finns det sommarabonnemang?

Ja det finns. Kontakta teknisk kundservice, 031-315 15 80 för mer information om hur du kan välja det.

6. Finns det gemensamt abonnemang?

Efter prövning av tekniska förvaltningen är det möjligt för två intill varandra gränsande fastigheter att dela på ett
renhållningsabonnemang. Kontakta teknisk kundservice, 031-315 15 80 för mer information.

7. Får jag billigare taxa om jag komposterar?

Nej. Det är fortfarande tillåtet att ha hemkompostering. Kompostering är dock inte subventionerad i den nya
renhållningstaxan. Tänk på att nya komposter alltid måste anmälas till miljöförvaltningen i Mölndals stad.
Det är också mer energieffektivt att röta matavfall till biogas och biogödsel.

Miljö, biogas
1. Vad är biogas?

Biogas är ett av världens renaste fordonsbränsle. När matavfallet rötas i en rötkammare bildas metangas som
sedan uppgraderas till fordonsbränsle, vilket gör att våra bussar och bilar kan köras på det.

Kärl - leverans, hämtning av gamla

All praktisk information om dina nya kärl får du som bor i Område 4 information om under våren 2018.

1. Hur ofta blir det sophätmning?

Sophämtning kommer att ske var fjortonde dag för respektive kärl. Väljer du två flerfackskärl får du alltså ett
kärl tömt varje vecka. Till exempel:
Kärl 1 töms vecka 19, 21, 23 och så vidare och Kärl 2 töms vecka 20, 22, 24 och så vidare.

2. När kommer kärlen?

Under våren 2018 kommer kärlen att distribueras. Mer information om exakt när skickas hem till dig.

3. Vad gör man med det matavfall som ev. inte får plats t.ex. vid påsk och jul?

Under förutsättning att du har valt 370-liters flerfackskärl och inte får plats med matavfallet i tänkt fack så kan
du beställa en extra tömning mot en kostnad. Kontakta teknisk kundservice, 031-315 15 80 för information.

Återvinning, flerfackbilen
1. Blandas avfallet i återvinningsbilen?

Nej. Inget avfall blandas, varken när vi hämtar avfallet vid sopbilens
angöringsplats eller när vi tömmer bilen.
Bilen som är specialdesignad har fyra stora fack separerade med
väggar. Det gör det möjligt att transportera fyra olika material åt
gången. Dessutom finns det två extra mindre fack där ljuskällor,
batterier och småelektronik transporteras för sig.

2. Vad händer med avfallet?

Matavfallet blir till biogas som sedan används till fordonsbränsle och biogödsel som används på våra
åkermarker. Brännbart restavfall eldas och energin tas tillvara i form av fjärrvärme och elektricitet. Av glas görs
nytt glas och av metall nya metallprodukter och förpackningar. Plastförpackningar blir nya plastprodukter och
tidningar nya tidningar eller pappersprodukter. Av återvunnet papper görs nya pappersförpackningar.

