
                                                                                  Pressmeddelande: 2020-08-28 
 
 

SSAM börjar köra insamlingen av avfall i egen regi 
Södra Smålands avfall och miljö börjar köra i egen regi i Markaryd nästa vecka. Sopbilar 
anpassade för det nya insamlingssystemet har införskaffats. De börjar köra samtidigt som nya 
körturer träder i kraft under hösten. En historisk händelse för SSAM som avfallsbolag. 
 
I samband med införandet av fyrfackssystemet i Markaryd och Älmhult börjar SSAM köra i egen regi i 
Markaryds kommun, precis som i Älmhult. Detta för att förbättra servicen för kunderna och för att 
kunna utveckla tjänsteutbudet, men också för att öka samarbetet mellan våra kommuner. 

– Nu tar vi snart över sophämtningen i Markaryds kommun, vilket ska bli väldigt spännande. Vi kan se 
fördelar med att ha en del av verksamheten i egen regi. Det blir ett sätt att följa med i utvecklingen 
på en annan nivå, säger Johanna Palm, avdelningschef på Insamling och transport.  

SSAM kör på biogas 
2018 uppkom cirka 1,3 miljoner ton matavfall i Sverige1, största delen från hushåll. Det är viktigt för 
SSAM att behandla avfall som resurser och ta vara på dem, därför drivs de nya sopbilarna på biogas.  

– Vi kör på biogas för att sluta cirkeln. Vi samlar in matavfall som sedan blir till biogas och sedan kör vi 
på detta bränsle. Det känns helt rätt, säger hon.   

– Vi har köpt in nya fordon för att kunna tömma de nya fyrfackskärlen, fortsätter Johanna Palm.   
 
Många väljer fyrfack 
Under hösten införs fyrfackssystemet i Markaryds och Älmhults kommun. Utsättningen av kärlen sker i 
Älmhult från och med vecka 38. Samtidigt skickas information ut till villaägare i Markaryds kommun, 
som också får sina kärl under hösten.  

– Äntligen kan vi snart erbjuda fyrfackssystemet även i Älmhult och Markaryd. Vi ser att cirka 95 
procent har valt fyrfackssystemet i Älmhult och valet kommer snart till våra kunder i Markaryd. Vi 
hoppas på en lika hög siffra där, säger Johanna Palm.  

Inför att fyrfackssystemet införs kommer det att ske ändringar till en del körturer, vilket innebär 
ändrade hämtningsdagar för vissa kunder. Information kommer att kommuniceras ut till de kunder som 
berörs. 

 

För mer information, kontakta: 

Johanna Palm, avdelningschef på Insamling och transport  
070 991 24 86 
johanna.palm@ssam.se  
 

Jessica Cedervall, VD på SSAM 
072 383 60 75 
jessica.cedervall@ssam.se  

 
1 Naturvårdsverket, www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/matavfall/ 
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