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Förändringar av sophämtningen i området Skanör 2021-03-04

Från och med nu den 1 mars 2021 har Vellinge kommun bytt renhållningsentreprenör. 
Senare under 2021 kommer Vellinge kommun också att införa ett nytt system för källsortering i 
fyrfackskärl. Övergången till fyrfackskärl är aktuellt för området Skanörsgården i augusti-september.

De nya sopbilar som ska användas för tömning av fyrfackskärl börjar användas redan nu i och med 
ny renhållningsentreprenör. Dessa är betydligt större än den sopbil som fram till idag tagit hand om 
våra sopor. För fastigheterna längs Båtsmansvägen är detta inget problem, där sopbilen även 
fortsättningsvis kommer att kunna hämta vid tomtgräns. 
Däremot har vi ett mycket stort problem för ägarna till atriumhusen. 
Det är omöjligt för denna typ av större fordon att komma in på de smala gatorna och svänga runt 
gatuhörn, och tyvärr finns i Sverige inte mindre sopbilar med denna funktion för fyrfackstömning. 

Vellinge kommun vill därför istället hänvisa alla boende i atriumhusen till centrala platser dit alla kärl
ska rullas ut inför tömning varje vecka. Uppställningsplatserna kommer att vara belägen där sopbilen 
i alla fall kan backa in, d.v.s. någonstans vid garagelängorna. Det kommer således bli alla 
atriumhusägares egna ansvar att rulla fram sina kärl varje vecka till och från denna hämtningsplats, 
alternativt teckna ett abonnemang för gångvägstillägg (150 kr för varje kärl och för varje påbörjad 10
meters sträcka och för varje gång kärlet hämtas) eller vid funktionshinder ansöka om dispens för 
gångvägstillägg. 
Förslaget med ny hämtningsplats anser styrelsen vara en mycket dålig lösning och vi arbetar därför 
med kommunen för att hitta något bättre sätt att lösa problemet.

Som ett alternativ till en ny hämtningsplats har kommunen föreslagit gemensam avfallshantering för 
atriumhusfastigheterna. Det handlar då om att placera gemensamma kärl för avfall på ett flertal 
platser i området (i anslutning till där sopbil kommer in). Detta innebär att vi slipper rulla våra 
soptunnor fram och tillbaka, istället får vi promenera med våra soppåsar till de gemensamma kärlen. 

Utöver problemet med sopbilarnas dåliga framkomlighet kommer boende i atriumhusen vid 
införande av fyrfackskärl även att få problem med själva soptunnorna. De nya tunnorna är betydligt 
större och djupare än de befintliga och kommer inte att kunna ställas längs med husfasaderna. 
Istället kommer det att krävas att dessa stora soptunnor placeras inne på atriumgårdarna. 
Detta ser styrelsen också som ett stort problem som vi vill undvika.

Styrelsen har fört dialog med kommunen avseende sophanteringen sedan förra året, då vi 
uppmärksammade vilka stora utmaningar införande av de stora fyrfackskärlen innebär rent praktiskt 
för området. Byte av typ av sopbil för området fick vi information om först i mitten av februari. 
Ett problem är att sophämtning är något som avtalats mellan de enskilda fastighetsägarna och 
kommunen. Föreningen har inget formellt mandat att föra enskilda fastighetsägares talan i 
sophanteringsfrågor, fatta beslut i frågor som rör sophantering som påverkar de enskilda 
fastighetsägarna eller ingå avtal som rör sophantering. 
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Däremot vill vi i styrelsen om möjligt naturligtvis försöka hjälpa till att lösa situationen på bästa 
möjliga sätt.

På andra områden där gemensam sophantering tidigare införts i kommunen har det antingen varit 
enligt beslut i detaljplanen (Skanörsvångar) eller gentemot samfällighetsföreningar som har mandat 
att fatta beslut för enskilda boende i frågor rörande avfallshantering.

Detta utskick görs av styrelsen för att informera om det aktuella läget. 
Vi kommer nu skyndsamt arbeta vidare för att tillsammans med kommunen sätta samman ett 
detaljerat informationsmaterial som visar hur den gemensamma lösningen kan utformas. Detta 
material kommer att skickas ut tillsammans med en enkät där alla berörda ges möjlighet uttrycka 
önskemål om att antingen fortsätta behålla enskilda kärl med central hämtningsplats eller gå över till 
en gemensam sophanteringslösning.
I första hand är det atriumhusägare som är direkt berörda men även fastighetsägare längs 
Båtsmansvägen kan behöva fundera på den yta som de nya fyrfackskärlen kommer att ta i anspråk på 
er fastighet. Mer detaljerad information finns att läsa om på Vellinge Kommuns hemsida,  
länk: Fyrfackskärl — Vellinge Kommun

Ni får gärna kontakt styrelsen med tankar, kommentarer, idéer eller förslag.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

https://vellinge.se/boende-miljo-och-trafik/hantera-avfall/fyrfackskarl/
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