
Vill du ha 
abonnemang fyrfack?

Kontakta oss på:
info@ssam.se 
0470-59 95 00

Mer information
Besök ssam.se/fyrfack. Där finns 

fördjupande material att läsa. 
Följ även oss på facebook.com/ssam

för tips, inspiration och information.

For information in 
a different language:

Visit our website ssam.se. 
At the top right corner of our webpage, you can 

translate the information into your desired language

FYRFACK!
Sopor är inte 
bara skräp!
Matavfall är en resurs värt att 
ta hand om. Varje år slänger 
svenska folket cirka 1,3 
miljoner ton mat och det är 
hushållen som slänger mest 
mat av alla. De står för ungefär 
hälften av den mat som årligen 
slängs.

Fyrfackssortering är ett nytt system för avfallshantering. 
Med detta systemet vill vi erbjuda bättre service och en 
smidigare vardag. Med fyrfackssystemet samlar vi in 
dina tidningar, förpackningar, ljuskällor och batterier. Du 
behöver då inte köra till återvinningsstationen lika ofta. 
Men framför allt kan vi tillsammans bidra till en mer 
hållbar miljö. 
 
 Att sortera sitt avfall är dock inte bara för att värna om 
människa, miljö och resurser. Faktum är att varje invånare 
har en lagstadgad skyldighet att sortera hushållets 
returpapper, förpackningar, elavfall, batterier, läkemedel 
och grovsopor. Med det nya systemet blir det alltså 
betydligt lättare att sortera rätt!



•  Behållare för ljuskällor och batteri hängs på kärl 2 vid   
   behov av tömning. Observera att du endast ska hänga ut  
   detta vid behov av tömning.

•  Matavfall sorteras i en särskild papperspåse.

•  Restavfall lägger du som vanligt i en väl knuten plastpåse.

•  Sorteringsguide följer med dina nya fyrfackskärl.

Fyrfackskärlen
•  Varje behållare rymmer 370 liter och är cirka 77 cm bred, 
   107 cm hög och 85 cm djup.

•  Det finns möjlighet att beställa extrakärl för restavfall om du   
   har större avfallsvolymer, t.ex. förbrukning av blöjor eller  
   liknande.

•  Du kan ansöka om att dela abonnemang med närliggande  
   granne. Ni betalar då varsin grundavgift, men delar på   
   hämtningsavgiften.    

   Blanketten för att ansöka om delning hittar du på  
   ssam.se/blanketter, alternativt kontakta vår kundtjänst.

Så här placerar du dina kärl
•  Placera dina kärl på en stadig och stabil yta utan höga kanter.

•  Rekommenderat utrymme för kärl som ska stå bredvid    
   varandra är 2x1 meter. För kärl till trädgårdsavfall tillkommer 
   1 meter.   

•  Rekommenderat byggmått på höjden är 115 centimeter.

•  Kärlen ska stå max 5 meter från tomtgränsen senast kl. 06 
   på hämtningsdagen. Extra dragavstånd kan köpas till. Läs mer  
   om dragavstånd på ssam.se/placeringkarl och information om      
   framkomlighetskraven finns på ssam.se/framkomlighet.

•  Tänk på att skotta och sanda vintertid!

Kärl 1
   Matavfall 

   Restavfall

   Färgade glasförpackningar

   Tidningar

Kärl 2
   Plastförpackningar

   Pappersförpackningar

   Ofärgade glasförpackningar

   Metallförpackningar

Så här sorterar du Fyrfacksbilen
Det nya källsorteringssystemet kräver en annan 
typ av sopbilar som är byggda efter fyrfackskärlen. 
Sopbilarna har ett delat lastutrymme i fyra fack, 
ett fack för varje sorts avfall, precis som i ditt kärl. 
Avfallet skiljs hela tiden åt och blandas aldrig.

SSAM ställer krav på icke-fossilt bränsle.Fyrfacks-
bilarna kör antingen på biodiesel eller biogas.

Från och med leverans av fyrfackskärl gäller din avgift 
för fyrfack. Du kan läsa mer om avgifter för fyrfack på 
ssam.se/avgifterfyrfack.

Avgifter fyrfack

På ssam.se/fyrfacksbilarna finns video som
visar hur tömningen går till.


