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Införande av 

fyrfackssystemet 
• Införandet för villa och fritidshus kommer att ske under 2 år, 

etappvis med start 2017.  

– Etapp 1 april 2017, infört 

– Etapp 2 hösten 2017 (område enligt nedan) 

– Etapp 3 våren 2018 (område ej bestämt) 

– Etapp 4 hösten 2018 (område ej bestämt) 

 

• Etapp 1 innefattar bland annat Önnestad och Degeberga med 

omnejd 

• Furuboda kommer 2018 

 

• Totalt ca 48 000 kärl som skall bytas 
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Fyrfackskärlen 
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Kärl 1 Kärl 2 



Elboxen 3-delad 
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Ljuskällor 
Mindre  

elavfall 
Batterier 



Fyrfackskärlen 
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• Varje hushåll kommer att ha 2 st 370 liters 

kärl. Plus en 9 liters box för mindre elavfall, 

batterier och ljuskällor. 

• Kärl 1 töms varannan vecka 

• Kärl 2 töms var fjärde vecka 

– ”Elboxen” hängs på kärl 2 och skall enbart vara 

påhängd när det är behov av att tömmas. Annars 

förvaras denna inomhus (garage/förråd). Kan 

hängas på väggen med hjälp av 

upphängningsramp som ingår 



Kärlindelning 
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Uppställnings- 

plats 
 

 



ÅVS (Återvinningsstation) 
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– Dessa drivs av Förpacknings- och 

Tidningsinsamlingen AB (FTI) som är  

förpackningsproducenternas 

gemensamägda bolag. 

– Det är FTI som bestämmer vilka som 

ÅVS:er som skall vara kvar eller tas bort. 



Taxan för ett standardabonnemang villa hushåll 

kommer att höjas med 270kr (inkluderar 

fyrfacksinsamling och modernisering av ÅVC:er). 

(Notera att taxan inte är höjd sedan 2007) 
 

Standardabonnemang Villa - 2690 kr 

 

Standardabonnemang Fritidshus (15 ggr/år) – 1500 kr 
 

Taxan 



Sopbilen 
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• Drivs av biogas eller  

HVO (fossilfritt) 



Bil 1 

Restavfall Mat- 

avfall 

Färgat  

glas Tidningar 



Bil 2 

Plast- 

förp. 

Pappers- 

förp. 

Metall- 

förp. 

Ofärgat  

glas 



Införande av 

fyrfackssystemet 

• Information kring införandet kommer 

kontinuerligt att uppdateras på vår hemsida 

• www.fyrfack-kristianstad.se 
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”Projekt Monsunvägen” 

• Styrelsen kom till Renhållningen 

• Gemensam avfallslösning? 

 

• Arbetsgrupp tog fram 3 förslag som 

jämfördes……. 
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”Projekt Monsunvägen” 

• Anslutning till 4-fack 

• Gemensam avfallslösning 

• Markbehållare 

 

 

• För- och nackdelar med samtliga 
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”Projekt Monsunvägen” 

• Valet föll på anslutning till 4-fack 

 

• Förstärkning av vändplatser 

• Dragavståndstillägg 

• Dra ut kärl till Monsunvägen på tömningsdag 

• Gemensam kärllösning 
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