
 
 
 
 
 
 

   

Sortera säcken har minskat avfallet rejält 

Sortera säcken innebär att inga slutna säckar tas emot 
som brännbart på återvinningscentralerna. 
Fler och fler centraler ansluts till detta och den 1 februari 
var det dags för Bångahagen i Mariestad, Rödjorna i 
Skara och Hjo ÅVC. Nu börjar statistiken trilla in och det 
ser mycket bra ut. 
 – På Bångahagen har mängden brännbart avfall nästan 
minskat med hälften – cirka 234 ton på årets första tre 
månader, säger Christina Storm, chef för 
återvinningscentralerna. 
 
För kundernas del innebär Sortera säcken lite mer jobb. Inga mer sopsäckar 
får slängas  
i containrarna för brännbart utan allt ska sorteras. 
 – Vi har gjort så kallade plockanalyser tidigare och då gått igenom allt avfall. 
Det visade sig att 56 procent var felsorterat på Bångahagen. Detta innebär 
onödigt höga kostnader och låg miljönytta, påpekar Christina. 

Glädjande statistik 
Nu är det alltså glädjande statistik som kommer in och det innebär en vinst 
både för miljön och ekonomin. 
 – Vi brukar säga att ett ton restavfall kostar oss 1 000 kronor. Då handlar det 
om förbränningsavgift, skatt och transport, förklarar Christina. 
 
Även för personalen på återvinningscentralerna har Sortera säcken 
inneburit mer jobb. Mycket handlar om att vara till hands för kunden, 
informera och svara på frågor. 
 – Det handlar absolut inte om sträng övervakning från vår sida. Vi vill hjälpa 
kunden så att det blir bättre sorteringskvalitet på återvinningsbart och 
restavfall, förklarar Ove Hjerp som är platschef på Bångahagen. 

Tipsar kunderna 
 – Vi finns på plats och bistår med råd och tips. Sortera ditt avfall hemma, 
gärna i säckar. Ta med till oss, töm säcken och ta med den hem. Mer tips 
hittar du på vår hemsida och  
vi står alltid till tjänst när du kommer till oss. Det finns inga dumma frågor, 
säger Ove. 



 
 
 
 
 
 

   

 
Bångahagen i Mariestad är en av de större återvinningscentralerna i vårt 
område. Även på de mindre anläggningarna i Skara och Hjo har en 
minskning märkts, vilket är mycket glädjande 
 – Vi kommer att införa Sortera säcken efterhand på alla våra 
återvinningscentraler och näst på tur står Borreboda utanför Töreboda, 
Odenslund i Gullspång och Risängen i Skövde. Detta blir i november. Vid 
årsskiftet är det dags för Vara, säger Christina. 
 
  



 
 
 
 
 
 

   

Sidlastare ger effektivare insamling 

Nu drar det ihop sig till sophämtning med sidlastare i 
Mariestad. 
 – Vi drar igång efter sommaren och just nu håller vi på 
med utbildning och planering av rutter, förklarar 
driftchef Mikael Thörnberg. 

 
Nu drar det ihop sig till sophämtning med sidlastare i Mariestad. 
 – Vi drar igång efter sommaren och just nu håller vi på med utbildning och 
planering av rutter, förklarar driftchef Mikael Thörnberg. 
 
Sophämtning med sidlastare kommer att beröra närmare 3 000 hushåll i 
Mariestads kommun och det gäller främst villahushåll. 
 – En del av våra kunder får ändrade hämtningsdagar men den stora 
omställningen för kundernas del blir placeringen av sopkärlen – en viktig 
sak för att det ska fungera, säger  
Mikael Thörnberg. 
 
– Det får inte heller finnas hinder ovanifrån då bilen svingar kärlen uppåt 
närmare fem meter, så se gärna över träd och buskar vid hämtningsplatsen, 
tipsar Mikael. 
 
Hämtning med sidlastare innebär en effektivare insamling av hushållssopor. 
Bilarna har ett så kallat tvåfackssystem som samlar in både rest- och 
matavfall i separata behållare. 
 – Det innebär också ett tryggare sätt för vår personal att arbeta. Säkrare 
hämtning minimerar risken för förslitningsskador samt buller och damm då 
chaufförerna sitter kvar 
i bilen, påpekar Mikael. 
 
Finslipa rutter 
Det är många hushåll som berörs av nyheten med sidlastare och Mikael och 
hans kollegor finslipar som bäst rutterna och har även mycket förarbete på 
fältet. 
 – Vi åker ut till kunder och kikar på ställen som kan bli besvärliga. Alla 
kunder som  
berörs kommer att få personliga utskick och vi står alltid till tjänst om det 
finns frågor och funderingar. Vi har sidlastningssystemet i Gullspång idag 
och det har fungerat bra, så jag är inte orolig, påpekar han. 



 
 
 
 
 
 

   

Även i tre av våra nya kommuner hämtas avfallet med sidlastande bilar. 
 
Under hösten kommer även fler hushåll i Skövde att få sina sopor hämtade 
med  
sidlastare. 
 – Det berör närmare 1 000 hushåll, främst på landsbygden, men även här 
informerar vi kunderna i god tid, säger Mikael. 
 
 
 

Tänk på följande: 

• Placera kärlen max 1,5 meter från platsen där den sidlastande sopbilen stannar, med 
lockets öppning mot vägen/sopbilen.  

• Det ska vara minst 0,5 meter fri yta runtom hela kärlen, ställ dem inte tätt 
tillsammans. 

 
För mer information, gå gärna in på vår hemsida: Startsida (avfallskaraborg.se) 
 
 
  

https://avfallskaraborg.se/


 
 
 
 
 
 

   

 

Sophantering – bransch i förändring 

Som vi tidigare berättat i denna publikation är 
avfallshantering 
ett område under förändring och kraven på 
kommunerna ökar. 
 – Inte minst trycker EU på för att införa sina regler i 
svensk  
lagstiftning när det gäller avfallshantering, förklarar 
förbundschef Lars Persson. 
 
Som vi tidigare berättat i denna publikation är avfallshantering ett område 
under förändring och kraven på kommunerna ökar. 
 – Inte minst trycker EU på för att införa sina regler i svensk lagstiftning när 
det gäller avfalls- 
hantering, förklarar förbundschef Lars Persson.  
 
En stor förändring är bland annat att kommunerna ska ta över ansvaret för 
insamling  
av förpackningar från hushåll och kostnaden för detta ska tas av 
producenterna. 
 – Nuvarande insamling av förpackningar sker via återvinningsstationerna i 
första hand. Vi kan komma att se flera insamlingspunkter och kanske fler 
behållare vid varje fastighet, så kallad fastighetsnära insamling. Det hela 
innebär stora logistiska utmaningar för oss, menar Lars Persson. 
 
Insamling av matavfall 
Insamling av matfall i de bruna kärlen är infört i tio av de tretton 
medlemskommunerna inom A&ÅS och nu står Essunga, Grästorp och 
Götene på tur. 
 – Vi fick ju fyra nya kommuner vid årsskiftet men av dem hade Vara redan 
infört bruna kärlet. De tre andra ska komma med under andra halvåret 2023 
är det tänkt, säger Lars Persson. 
Insamlingen av matavfall är frivillig men regleras av en miljöstyrande avgift. 
Vill du inte ha kärlet får du betala en extra slant. 
 – EU trycker på att implementera tvingande regler i svensk lagstiftning om 
detta, men man kan ha vissa farhågor. Det är oerhört viktigt med en 



 
 
 
 
 
 

   

noggrann sortering och sorteringskvalitet påverkar slutprodukten. Blir det 
tvång som styr kan det påverka kvaliteten 
negativt, menar Lars Persson. 
 
En annan sak som påverkar framtiden är att kostnaderna för utsläppsrätter 
ökar. Tre länder i EU har förbundit sig att betala avgifter för 
avfallsförbränning – däribland Sverige. 
Dessa tre har gått i bräschen och förhoppningen är att fler ska kommer efter. 
 – Det är en av orsakerna till att vi trycker så hårt på att sortera säcken så att 
det blir bra kvalité på det som går till förbränning. Även insamling av 
matavfallet spelar in. Läggs det  
i vanliga tunnan innebär detta mer förbränning och därmed högre 
kostnader. 
 – Det blir mer och mer uppenbart på alla plan att miljö och ekonomi går 
hand i hand, säger Lars Persson. 
 
  



 
 
 
 
 
 

   

 

Justerade föreskrifter 

Avfallshantering regleras av föreskrifter och nu ska dessa 
revideras så att samma gäller i alla förbundets 13 
medlemskommuner. 
 
Idag finns fem olika föreskrifter som reglerar bland annat sophämtningen 
och de ska nu bli samma i alla kommuner. 
 – De ska revideras så att insamlingen av matavfall kommer med i 
föreskrifterna. Detta på grund av lagstiftningen. Vi behöver även möjliggöra 
för den troligt kommande lagstadgade kommunala fastighetsnära 
insamlingen av förpackningar, berättar Jessica Rytter, biträdande 
förbundschef och avfallsingenjör. 
 

Var med och tyck till 
Ett utkast på föreskrifter håller på att tas fram tillsammans med 
miljöförvaltningarna. Under utställningen av dessa, som avses ske i juni, 
kommer du som kommuninvånare att kunna tycka till. 
- Förslaget till föreskrifter kommer att anslås på respektive 
kommuns anslagstavlor och även på vår hemsida, förklarar Jessica. 
 
 

Låt avfallet få nytt liv 

Sortera förpackningar och tidningar och lämna på en återvinningsstation. 
Plast blir möbler och påsar, papper blir papper, metall blir motordelar, glas 
blir nytt glas och tidningar blir nya tidningar.  
I soppåsen läggs endast avfall som inte går att återvinna.  
Sortera matavfall. Matavfall blir biogas och näringsrikt gödselmedel.  
 

ÖVRIGT ATT TÄNKA PÅ:  
• Rulla ihop matavfallspåsen ordentligt innan du lägger den i matavfalls-kärlet. 
• Knyt soppåsen innan du lägger den i sopkärlet.  
• Ställ fram kärlet på tömningsdagen.  
• Håll hämtplatsen fri från grenar, träd, buskar och häckar.  
• Minsta utrymme för hämtningsfordon är 4,5 meter bredd och 3,65 meter höjd. 

 
  



 
 
 
 
 
 

   

 
 

Insamling av lantbruksplast 

Svenska lantbrukare hanterar årligen stora mängder 
använd plast från ensilering. Den använda plasten 
samlas in och återvinns genom materialbolaget 
SvepRetur. 
 
Insamlingen sker två gånger per år – vår och höst. Svensk Ensilageplast 
Retur AB (SvepRetur) är ett branschägt materialbolag som utan vinstintresse 
ansvarar för insamling av denna plast och ser till att den går till 
miljöanpassad återvinning.  Vid insamlingsplatserna kan man även lämna 
säckar och odlingsfolie med mera, samt dunkar för växtskydds- och 
ensileringsmedel. Insamling sker under två dagar varav en av dagarna skall 
vara kvälls- eller lördagsöppet. Det är gratis och gäller även för hästägare. 
 
Mer info på: Svepretur – en enkel återvinningslösning 
Observera att våra återvinningscentraler ej har möjlighet att ta emot denna 
typ av plast. 
 

https://svepretur.se/

