
Utvärdering av källsortering på Fredön 2018 – 2019 

Historik 

Sedan flera år har vi på Fredön kunnat lämna restavfall i en container. Under de senaste åren har vi 

även haft möjlighet att lämna matavfall i särskilda behållare. Även om många har lämnat källsorterat 

material på återvinningsstationer har de allra flesta slängt osorterat avfall i containern. Mängden 

matavfall som sorterats har varit litet. 

Bakgrund 

Miljölagen syftar till att vi alla ska bidra till att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Nyköpings 
Kommun har satt upp mål för avfallshanteringen som bl a syftar till minskad miljöbelastning och 
ökad återvinning. Alla invånare, företag och andra verksamheter i kommunen skall bidra till att 
målen uppfylls. 

På årsmötet 2017 kom ett förslag att vi på Fredön ska ta vårt ansvar genom att börja med 

källsortering. Efter diskussioner med kommunen och andra sakkunniga beslöt styrelsen att Fredön 

skulle prova att källsortera sitt avfall från sommaren 2018. 

Genomförande 

I juli 2018 började vi en provperiod med källsortering på Fredön. Syftet var att bidra till bättre miljö 

genom att göra det enklare för boende på Fredön att källsortera.  

Vi ersatte containern med flera stora sopkärl för restavfall och återvinningsmaterial. För 

återvinningsmaterial hade vi kärl för plast, förpackningar, tidningar, metall och till en början glas. 

Det blev ingen mjukstart. Vi började mitt under semesterperioden med många boende och 

därigenom stor mängd avfall. Dessutom hade Nyköpings kommun brist på chaufförer så hämtning 

av avfall fungerade inte enligt plan, sopkärlen blev överfulla. Även Mosstorps fritidsområde, med sin 

container, drabbades med överfull container i flera veckor.  

Efter att hämtningen av kärl började fungera så har det i stort sett varit god ordning vid 

sopstationen. Vi har också lärt oss att dimensionera antalet kärl efter behovet.   

Utvärdering 

• Mängden restsopor har minskat väsentligt.  

• Många boende källsorterar mycket mer än tidigare.  

• Även mängden matavfall har ökat. 

• Källsortering av glas orsakade mer störande ljud än vi räknat med. Den har därför tagits 

bort. 

• Många har ännu inte börjat källsortera. Enligt kommunens erfarenheter så ökar 

källsorteringen över tid, snabbare om möjligheterna finns nära. 

• Det kostar 2,5 gånger mer att tömma restavfall än källsorterat. Det innebär att kostnaderna i 

nuläget blir drygt 10 000 kr lägre än med en container. 

• Vi skaffar oss erfarenheter för kommande myndighetskrav på källsortering. 

Slutsats 

Vi har kommit långt med vår källsortering men önskar att fler börjar källsortera för att bidra till en 

bättre miljö. Styrelsen anser därför att vi skall fortsätta med källsortering på Fredön. 


