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Minnesanteckningar efter mötet med  
Anders Olsson från Karlskoga Energi och Miljö 
angående framtida sopsortering 
 
Vi får information av Anders Olsson att  
det finns en lag som säger att vi måste sortera avfall. 
Miljöfarligt avfall får inte läggas i soptunnorna. Det bör köras till Mosserud, 
eller lämnas när Energi och Miljö har sina ”uppsamlingsturer” 
Tidningar, kartong, metall, plast, glas och batterier bör läggas i befintliga kärl 
för återvinning. 
Glödlampor och småelektronik kan lämnas i ”samlaren” som finns vid flera av 
kommunens affärer ex. Maxi, Willys, COOP och  Lidl.  
 
31 december 2013 ska alla hushåll i Karlskoga sortera matavfall, skilt från 
brännbart avfall. Till sommaren räknar man med att hälften av Karlskogas 
hushåll sorterar. Kommunen har 14 000 hushåll, idag sorterar 4-5 000 hus sina 
sopor. Villor har då två kärl för sopor, en tunna för matavfall och en tunna för 
brännbart avfall. Vi som samfällighetsförening har då möjligheten att välja villa 
alternativet eller att ha gemensamma sopkärl. Matavfallet körs idag till Örebro, 
eftersom Karlskoga (Mosserud) ännu inte har sin anläggning klar. Från och med 
juli 2013 förväntas Karlskoga ta hand om sitt eget matavfall. 
Arbetsmiljöverket är med innan beslut tas om var sopor hämtas 
Energi och Miljö har speciella fordon som hjälper till att rengöra sopkärlen. 
Karlskoga Energi och Miljö står för sopkärlen, de lämnar också ut papperspåsar 
till hushållen där vi lägger kompost. Dessa påsar ska förslutas innan de placeras 
i kompostkärlen. Efter 10 dagar börjar nedbrytningen av matavfall, kärlen bör då 
inte stå i solljus, eftersom detta skyndar på nerbrytningen.. 
Om vi väljer gemensamma kärl så faktureras Resedan för sophämtningen.  
Energi och Miljö är inte ansvariga för hur vi löser sophanteringen, men kommer 
att hjälpa till med råd. 
 
Soporna kontrolleras inte, utan vi förväntas sköta detta på rätt sätt. 
Ibland görs det stickprov. Om vi sorterar fel upprepade gånger, kommer vi att 
kontaktas, för att vi ska rätta till sorteringen. Idag sker det väldigt få fel. 
Man har gjort en undersökning bland Karlbergs 400 villor, om hur brukarna 
uppfattar sopsorteringen: 
2% tycker att det är dåligt 
10% tycker att det är acceptabelt 
resterande tycker att det är bra 
 
Det är inte vanligt att tunnor vandaliseras. 
Om volymen inte räcker till hjälper Energi och Miljö till med ytterligare kärl. 
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Intervallet mellan tömningarna är något vi måste diskutera med Energi och 
Miljö. 
Problem med råttor och dålig lukt, kommer inte att bli större än idag. 
Om vi ska ha enskilt eller gemensamma kärl och var dessa ska placeras, är upp 
till oss boende. 
För gemensamma kärl finns det hus att köpa som täcker kärlen, dessa bekostas 
av föreningen. 


