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NYTT INSAMLINGSSYSTEM FÖR KÄRL - OCH
SÄCKAVFALL I SÄFFLE OCH ÅMÅLS KOMMUNER
Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål har tagit beslut om
att införa ett nytt insamlingssystem för kärl- och säckavfall i
Säffle och Åmåls kommuner. Under år 2021 kommer
separat insamling av matavfall från hushåll att påbörjas och
kommunerna kommer att ställa om etappvis under en
treårsperiod. Här nedan så har vi sammanställt tänkbara
vanliga frågor som du som kund kan få när du nås av denna
information.
Varför ska vi börja sortera ut matavfall?
Enligt Återvinningsmålet Säffle och Åmåls kommuners avfallsplan så ska
”Materialet i avfallet ses som en resurs”. Genom att sortera ut matavfall
och använda denna resurs för att producera biogas och biogödsel så förs
kommunernas avfallhantering uppåt i avfallstrappan.
Från och mer år 2021 är det även ett lagkrav på att kommunerna ska
tillhandahålla ett system för att samla in utsorterat matavfall från
hushåll.
Hur mycket matavfall slängs i det gröna kärlet?
Enligt en plockanalys som gjordes våren 2019 så utgör matavfall cirka
30% av avfallet som slängs i det gröna kärlet. Detta motsvarar cirka 2 200
ton matavfall från Säffle och Åmåls kommuner årligen. Totalt så skickas
idag cirka 7 200 ton avfall för förbränning årligen.
Måste jag och mitt hushåll sortera ut matavfall?
Vilken taxa och vilka sophämtningsabonnemang som kommer att finnas
beslutas av Säffle respektive Åmåls kommunfullmäktige. Målet är att
beslut i denna fråga tas under senare delen av år 2020.

Varför har valet blivit att använda
ett separat kärl och papperspåse?
Insamlingssystemet med ett brunt
ventilerat kärl för matavfall kombinerat
med papperspåse är det system som flest
kommuner i Sverige använder. Det är ett
robust och enkelt system både för kund
och driftverksamhet. Det är viktigt att
själva insamlingssystemet är enkelt och
tydligt för kund eftersom detta ger
förutsättningar för att få en bra kvalitet
på det matavfall som lämnas.

Vad är miljövinsten med att samla in matavfall?
Genom att röta matavfall i en rötgasanläggning så skapas förutsättningar
för att använda både resursens energiinnehåll och näringsinnehåll.
Energiinnehållet omvandlas till ett bränsle i form av biogas. Näringen
som finns i matavfallet finns kvar i den så kallade rötresten och denna
kan sedan användas som en biogödsel för spridning på åkermark. På
detta sätt sluter vi kretsloppet och näringen återförs till jordbruket för
produktion av nya livsmedel.
För att ytterligare illustrera miljövinsten så kan rötning av en påse
matavfall (2 kg) resultera i biogas tillräckligt för att driva en biogasbil i
4 km.
Jag har kompost och vill fortsätta med detta. Kommer denna
möjlighet finnas kvar?
Vilken taxa och vilka sophämtningsabonnemang som kommer att finnas
beslutas av Säffle respektive Åmåls kommunfullmäktige. Målet är att
beslut i denna fråga tas under senare delen av år 2020.
Kommer sophämtningen att bli dyrare än idag?
Renhållningstaxan tas fram enligt självkostnadsprincipen d.v.s. taxan ska
täcka de kostnader som kommunen har för att samla in mat- och
restavfall. Taxan kommer med största sannolikhet att vara högre år 2021,
dels på grund av faktisk kostnadsutveckling när det gäller t.ex. varor som
bränsle och kostnader för att behandla det avfall som samlas in.
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När kommer mitt hushåll att få börja sortera ut matavfall?
Teknik- och fritidsförvaltningen kommer nu att påbörja arbetet med att
planera och förbereda verksamheten inför det nya uppdraget om startar
2021-07-01. Detta arbete omfattar bland annat att planera i vilken
ordning som olika områden i kommunerna ska ställas om till
matavfallsinsamling. När mer information finns så kommer denna att
läggas ut på kommunernas hemsidor och även skickas till dig som kund.
Hur ska jag göra hos mig med papperspåsar och kärl?
En viktig del i förvaltningens förberedelsearbete är att ta fram
information till dig som kund om hur du på bästa sätt kan sortera ut ditt
matavfall. När mer information finns så kommer denna att läggas ut på
kommunernas hemsidor och även skickas till dig som kund.
Vad kommer att hända med tidningskärlet (Säffle)?
Regeringen tog under år 2018 beslut om ett förtydligat producentansvar
för förpackningar och tidningar från och med år 2021. Detta innebär att
det är producenterna, d v s de som levererar ut en förpackning/tidning på
marknaden, som är ansvariga för att materialet samlas in och återvinns.
Detta ansvar sköts redan idag via Förpacknings- och tidningsinsamlingen
AB. Kommunen får från och med år 2021 därför inte på eget initiativ
samla in förpackningar och tidningar från hushåll utan ska koncentrera
sin renhållningsverksamhet på att samla in mat- och restavfall.

Här hittar du mer information
Kommunens avfallsplan hittar du på kommunens hemsida www.saffle.se alternativt
www.amal.se.
Information om själva insamlingen av matavfall kommer kontinuerligt att läggas ut
på kommunernas hemsidor.
Renhållningen i Säffle och Åmåls kommuner
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