
 

 

 

 

 

 

   

Fyra nya medlemskommuner 

Avfallshantering Östra Skaraborg får förstärkning av fyra 

nya kommuner vid årsskiftet. Essunga, Grästorp, Götene 

och Vara ansluter och det innebär att förbundet nu 

består av 13 medlemskommuner. I samband med detta 

byts även namnet till Avfall & Återvinning Skaraborg. 

 – Vi går stärkta framåt och tillsammans har vi större 

möjligheter att möta de ökande krav som ställs på 

dagens avfallshantering, säger Lars Persson, 

förbundschef. 

 
Kommunfullmäktige i de nytillkomna medlemskommunerna har under 2021 

beslutat att ansöka om medlemskap i AÖS från 1 januari 2022 och därmed 

föra över det kommunala renhållningsansvaret till förbundet. 

 – Mer kommunal samverkan gynnar alla och det finns många fördelar med 

att driva avfallsverksamheten gemensamt. Framför allt handlar det om att 

säkra en hållbar avfallshantering för framtiden med lagändringar om 

skärpta återvinningskrav som en del av EU:s avfallsdirektiv, förklarar 

förbundschefen Lars Persson. 

 

Avfallshantering är ett område under förändring och kraven på 

kommunerna ökar.  Exempelvis ska producentansvaret för returpapper 

avskaffas och överföras till kommunerna vid årsskiftet. Det finns pågående 

utredningar med förslag om obligatorisk insamling av matavfall och att 

insamlingsansvaret för förpackningar överlämnas till kommunerna. 

 – Om dessa förändringar genomförs innebär det stora ekonomiska och 

logistiska utmaningar för oss. Inga beslut är fattade men det finns mycket 

som tyder på att det blir så. En sådan här förändring innebär att vi måste 

jobba än mer kostnadseffektivt, menar Lars Persson. 

 

Nytt uppdrag för förbundet 

I samband med beslut om den nya förbundsordningen för Avfall & 

Återvinning antogs också ett nytt uppdrag för förbundet. Förutom att samla 

in och hantera hushållsavfall har uppdraget utökats. Bland annat ska vi 

bistå medlemskommunerna med strategiskt stöd och kompetens 

beträffande avfallshantering och det avfallsförebyggande arbetet.  



 

 

 

 

 

 

   

Förbundet ska även medverka i samhällsplaneringen och ansvara för 

samråd med producentansvarsorganisationerna.  

 – Det är stärkande att känna medlemskommunernas förtroende och vi 

kommer med glädje ta oss an det nya uppdraget. 

 

Fakta 

Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) är ett kommunalförbund med 

ansvar för insamling och behandling av hushållsavfall. 

AÖS bildades den 1 januari 2000 av Hjo, Skövde och Tibro. Karlsborg anslöt 

sig till förbundet 2001, Töreboda 2005, Falköping 2008 och Skara 2014. 

De senaste medlemmarna är Gullspång och Mariestad som anslöt sig till AÖS 

den 1 januari 2016. 

Med Essunga, Grästorp, Götene och Vara kommer kommunalförbundet  

att bestå av 13 medlemskommuner. I samband med detta byter också 

förbundet namn till Avfall & Återvinning Skaraborg. 

 

 

Supportrarna sköter om anläggningen 

På Skultorps kvartersnära återvinningscentral (ÅVC) är 

det ett gäng fotbollssupportrar som sköter om det hela. 

Sedan början av 90-talet håller Skultorps IF:s 

supporterklubb Gamla SIF:are ordning och reda på 

anläggningen, som är ombyggd och nyöppnades i 

somras. 
 

Skultorp är först ut med en kvartersnära återvinningscentral. Den tidigare 

återvinningsstationen byggdes om under våren och fick ett staket runt sig. 

Öppettiderna för allmänheten blev begränsade, men betydligt mer  

generösa för innehavarna av Grönt kort. 

 – Det är de boende med postnummer Skultorp som har fått möjlighet att gå 

Grönt kort-kurs och hittills har över 1 000 personer gått utbildningen, 

berättar Christina Storm, ÅVC-chef. 

 

På Skultorps kvartersnära ÅVC är det ordning och reda och de som ser till att 

det är så är ett gäng grånade fotbollssupportrar från klubben Gamla SIF:are.  



 

 

 

 

 

 

   

 – Vi har haft uppdraget sedan början på 90-talet och vårt jobb har 

underlättats betydligt sedan inhägnaden infördes, berättar Putte Larsson i 

föreningen. 

För medlemmarnas del handlar det om daglig tillsyn av anläggningen och 

full bemanning under vissa tider i veckan. 

 – Vi finns på plats tisdag kväll och lördag förmiddag, förklarar Putte. 

 

Fler kan följa efter 

Skultorp är alltså först ut som kvartersnära ÅVC och fler 

återvinningsstationer i AÖS område kan följa efter. 

 – Vi har möjlighet att utveckla en kvartersnära ÅVC mera, med bland annat 

elektronik och farligt avfall från hushållen. Med Grönt kort blir det också 

generösa öppettider för besökarna, menar Christina Storm. 

 

Hur går det då för fotbollen i Skultorp? 

 – Damerna slutade på topp i division två och herrarna lyckades hänga kvar i 

femman, så det ser bra ut, konstaterar Putte Larsson. 

 

På återvinningscentraler (ÅVC) lämnar hushållen in sitt grovavfall, elavfall,  

farliga avfall m.m. På återvinningsstationer (ÅVS) lämnas bl.a. tidningar 

samt förpackningar av metall, plast, glas, kartong med mera. 

 

 

Nytt skyltsystem införs – Skultorp är först 

Avfall Sverige har lanserat ett nytt gemensamt skyltsystem för 

avfallssortering. De nya skyltarna har kommit på plats vid Skultorp KÅVC 

och ska införas successivt på alla återvinningscentraler framöver. 

De nya skyltarna ska göra det enkelt för alla att sortera rätt. Målet är ökad 

återvinning och ökade möjligheter att nå en cirkulär ekonomi. 

Tidigare har det inte funnits något gemensamt skyltsystem för avfall i 

Sverige. Olika system och symboler på olika platser har gjort det svårare att 

sortera rätt.  Tack vare ett nordiskt samarbete är det på god väg att 

etableras ett enhetligt skylt- och symbol-system över hela Norden. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

   

Fler frågor och svar om avfallstaxan 

Avfallstaxan har i princip legat stilla under åren 2012–

2018, endast miljö-styrande avgifter för matavfall har  

tillkommit. Under den tiden har bland annat den bruna 

tunnan införts och även Grönt kort på ett antal 

återvinningscentraler. 

 

Hur ser det ut framåt i tiden?  

Vi kommer att behöva fortsätta höja taxan under de kommande åren. Dels 

har vi ett underskott att arbeta ikapp, dels sker det stora förändringar i  

avfallsbranschen och mer ansvar läggs på kommunerna i det här fallet oss 

på AÖS. Det finns exempelvis förslag om obligatorisk insamling av matavfall 

och kommunalt ansvar för fastighetsnära insamling av förpackningar. Det 

här är saker som vi inte kan påverka och det kan i flera fall innebära att 

taxan måste höjas. 

 

Hur ligger AÖS till avgiftsmässigt jämfört med övriga kommuner i Sverige? 

AÖS har klart lägre avgifter än medelhushållet i Sverige. Både för småhus 

och flerbostadshus. Även efter de nu planerade höjningarna av avgifterna 

kommer vi att vara under genomsnittsavgiften i Sverige. Dessutom kommer 

ju även snittavgiften att höjas så vi kommer att ligga bra med när det gäller 

jämförbara avgifter. 

 

Avgifter Avfall (år 2020) 

Genomsnittlig avgift för småhus: 

• Sverige: 2 321 kr per år   

• AÖS: 1 810 kr per år 

 

Genomsnittlig avgift per hushåll  

i flerbostadshus: 

• Sverige: 1 405 kr/år  

• AÖS: 868 kr/år 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

   

Smidigt att betala med E-faktura 

Du vet väl att du kan välja att betala dina räkningar från oss via e-faktura? 

Anmälan gör du i internetbanken.  Leta upp Avfallshantering Östra Skara- 

borg i listan över anslutna företag. (Avfall & Återvinning Skaraborg efter års- 

skiftet). Det blir smidigare för dig – alla belopp och även OCR-nummer är 

redan ifyllda.  Fakturorna sparas i internetbanken och du kan betala var  

som helst.  

 

Gillar du autogiro?  

Då kan du välja e-faktura med automatisk betalning. Tjänsten finns hos de 

flesta banker. Om du inte hittar funktionen, vänd dig till din banks 

supportavdelning. 

 

 

Sortera säcken i Floby 

Nu tackar vi nej till säckar på Floby återvinningscentral och fler centraler i 

vårt område står på tur framöver. Allt avfall som du lämnar ska sorteras och 

lämnas löst i respektive avfallsbehållare. Vi tar inte emot osorterat avfall. 

Undantaget är lättflyktigt material som t ex sågspån, damm, aska eller 

invasiva växter. Prata med personalen om du vill lämna sådant avfall. Det är 

ett stort problem att många lämnar sopsäckar där det gömmer sig 

elektronik, farligt avfall och förpackningar som går att återvinna.  

Några tips: 

• Sortera ditt avfall innan du åker till Floby återvinningscentral. 

• Använd säckar, lådor, påsar, kartonger eller kassar för transport 

   med ett avfallsslag i varje. Det underlättar när du kommer till oss. 

 

Så kan du minska ditt avfall 

Det bästa sättet att minska sitt avfall, är att köpa färre nya produkter och 

varor av alla slag. Ju färre nya produkter vi köper – desto färre saker 

kommer vi också att behöva kasta. Att minska konsumtionen av produkter 

och varor är därför det mest miljövänliga och hållbara sättet att hushålla 

med våra resurser.  Målet att förebygga avfall har också högst prioritet i EU:s 

avfalls- 

hierarki. Som konsument har just du den största makten – du väljer själv vad 

du vill köpa eller inte köpa. 

Tre konkreta tips för att minska ditt avfall: 



 

 

 

 

 

 

   

• Köp mindre nytt. Miljövänligaste varan är den som aldrig produceras. 

• Förändra ditt beteende så du köper saker som håller längre och som 

du använder mer.  

• Återanvänd allt som går; material, råvaror, energi. Principen att 

minska konsumtionen av varor och produkter är den viktigaste 

principen för att minska mängden avfall. För att lyckas kommer vi 

alla att behöva ändra beteenden och konsumtionsmönster. 

 

 

TACK FÖR ATT DU ÄR RÄDD OM OSS! 

SOM FASTIGHETSÄGARE ansvarar du för snöröjning och halkbekämpning 

hela vägen fram till och runt sopkärlen. Det underlättar för oss att dra kärlen 

och det minskar risken för att vi halkar och skadar oss. 

 

 

Hantera julskräpet rätt 

• Julgranar sorteras som grenar och ris och kan lämnas på din 

återvinningscentral. 

 

• Julklappspapper sorteras som pappersförpackningar. 

 

• Paketsnöre sorteras som restavfall och läggs i soppåsen. 

 

• Trasig julbelysning lämnas som elavfall. 

 

• Värmeljuskoppar av aluminium lämnas som metallskrot. Tänk på att 

lösgöra vekeshållaren innan du sorterar behållaren (aluminium). 

Vekeshållaren (stål) sorteras också som metallskrot men måste vara 

frigjord från behållaren. 

 

 

God Jul & Gott Nytt År önskar vi på AÖS! 


