
   
 

 
Nu kan arbetet med att införa flerfackskärlen till hushållens avfall 

fortsätta 
 
Vimmerby Energi & Miljö AB kommer tillsammans med Östra Smålands 

Kommunalteknikförbund påbörja införandet av det nya avfallssystemet under våren 

2017.  Införandet kommer att föregås av en informationskampanj där alla kunder och 

fastighetsägare får möjlighet att välja mellan olika sorteringsalternativ.  

 

Anledningen till att införandet dragit ut på tiden är en rad överklaganden gällande 

upphandlingen av entreprenör för insamlingen. I veckan tecknades slutligen ett avtal 

med RenoNorden AB, som från 1 juli 2016 är ny insamlingsentreprenör i Vimmerby, 

Hultsfred och Högsbys kommuner. 

 

VEMAB och ÖSK är nöjda med att äntligen kunna gå vidare med projektet.  Daniel 

Johansson och Elin Svensson, som jobbar med det nya avfallssystemet: ”Nu kan vi 

äntligen jobba vidare och planera uppstarten mer i detalj. Våren 2017 kommer de första 

villahushållen kunna bidra till en bättre miljö genom att sortera i flerfackskärl.” 

 

RenoNorden AB kommenterar avtalet via vd Peter Ekholm: ”Känns väldigt bra att få 

förtroende för detta uppdrag. Det är spännande att få vara med när kommunerna satsar 

hårt och utvecklar avfallshanteringen. Vi har samlat in sorterat avfall i flerfackskärl i 

andra kommuner och vår erfarenhet är att det fungerar väldigt bra!” 

 

RenoNorden AB är marknadsledare inom insamling och transport av hushållsavfall i 

Norge, Sverige, Danmark och Finland och verkar sammanlagt i mer än 230 kommuner. I 

Sverige hanteras avfallshämtningen av RenoNorden i mer än 30 kommuner. Koncernens 

huvudkontor finns i Frogner, Norge och det svenska huvudkontoret ligger i Älvsjö. 

Avfallshämtningen i Vimmerby, Hultsfred och Högsby kommer att organiseras som en 

egen avdelning med fordonsdepå, expedition, kontor och personalutrymmen. Företaget 

planerar för en etablering på plats i Hultsfred. Avsikten är att undersöka intresset hos 

nuvarande entreprenörs personal med rätt kompetens att anställas av RenoNorden. 

 

Det nya avfallssystemet innebär att villahushållen i kommunerna kommer erbjudas 

flerfackskärl där förpackningar, tidningar, matavfall och restavfall sorteras i olika fack 

och hämtas av sopbilen. Fastighetsnära hämtning kommer även erbjudas flerfamiljshus 

och verksamheter. Hushållen behöver inte längre själva åka till återvinningsstationerna 

för att lämna förpackningar och tidningar. Mer information om det nya avfallssystemet 

finns på respektive organisations hemsida. 

 

 

Kontaktuppgifter för mer information: 

 

- Daniel Johansson, renhållningschef VEMAB, 0492 – 76 95 79 

www.vemab.se 

 

- Elin Svensson, renhållningsingenjör ÖSK, 0495- 24 15 14 

http://osk.hultsfred.se 

 

- Peter Ekholm, VD RenoNorden AB, 08 – 408 08 002 

- Fredrik Flodin, Marknadschef RenoNorden AB, 08 – 408 08 007 

 


