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riktlinjer för avfallshantering i vallentuna kommun

1. Inledning
Hantering av avfall regleras i kommunens planarbeten; översiktsplaner, detaljplaner och bygglov. Vid planering
av avfallshantering ska kommunens avfallsföreskrifter följas. Riktlinjerna kan ses som ett förtydligande av kommunens avfallsföreskrifter och är ett stöd för planering av avfallshanteringen. Riktlinjerna ska underlätta för att
avfall ska kunna lämnas och hämtas på ett säkert och miljövänligt sätt.

Vallentuna kommuns vision
Med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där
människor och ideér växer.
Ett rätt dimensionerat och lättillgängligt avfallsutrymme skapar förutsättningar för en fungerande källsortering
och god arbetsmiljö. För att underlätta källsortering av avfall bör planering av behållare och transporter inom
och utanför byggnaden ske i god tid.
Förpackningar respektive returpapper ska sorteras ut från hushållsavfallet och för att underlätta sorteringen bör
därför möjligheten att lämna förpackningar och hushållsavfall på en och samma insamlingsplats. Avfallshanteringen bör i första hand skötas på den egna fastigheten.
Planering, infrastruktur, lokalisering samt rätt dimensionerade och tillgängliga avfallsutrymmen med hänsyn till
människors säkerhet är en förutsättningarna för en hållbar avfallshantering.
Dessa riktlinjer bygger till stor del på branschorganisationen Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrymmen.1
För ytterligare bestämmelser kring avfallshanteringen, se Vallentuna kommuns avfallsföreskrifter.
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1 Handbok för avfallsutrymmen, Avfall Sverige (2018)
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2. Vem gör vad?
Avfallshanteringen är en viktig del av samhällsbyggnadsprocessen. I figur 1 nedan ges en översiktlig bild av processen och vilka aktörer som ansvarar för de olika delarna.
Kommunens byggnadsnämnd är bygg- och miljötillsynsnämnden. Kommunens avfallsorganisation är kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott..

2.1 Vid ny- eller ombyggnation
Aktörer som tar fram detaljplaner
• Ser till att detaljplanen möjliggör avfallsutrymmen
och tillgänglighet till dessa enligt gällande lagstiftning, lokala avfallsföreskrifter, dessa riktlinjer samt
översiktsplan.
• Samråder med fördel med kommunens avfalls
organisation om typ av behållare, placering, utformning och dimensionering av avfallsutrymmen.
Kommunens avfallsorganisation
• Ger olika aktörer instruktioner om val av insamlingslösning, placering och utformning av avfallsutrymmen.
Byggherrar
• Samråder med kommunens avfallsorganisation om
val av insamlingslösning, placering och utformning
av avfallsutrymme.
• Säkerställer att transportväg och vändmöjligheter
för hämtningsfordon finns tillgodosedda.
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Kommunens byggnadsnämnd
• Beslutar om bygglov för avfallsutrymmen. Avfallsutrymmen ska tillgodose kraven i kontrollplanen för
avfallsutrymmen.
Byggherrar
• Ser till att avfallsutrymmena utformas enligt lagstiftning, lokala avfallsföreskrifter och denna handbok.
Säkerställer att transportväg och vändmöjligheter
för hämtningsfordon finns, såvida inte detta åligger
annan aktör.
Kommunens byggnadsnämnd
• Gör slutbedömning.

Framtagande av detaljplaner

Projektering

Bygglov

Uppförande av
byggnad

Slutbedömning
Figur 1. Samhällsbyggnadsprocessen.
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2.2 Vid befintligt avfallsutrymme
Fastighetsägare
• Ansvarar för att det i byggnaden, eller i anslutning till
en fastighet, finns avfallsutrymme som kan nyttjas
av boende och verksamheter i fastigheten. Utformningen ska möjliggöra att olika typer av avfall kan
förvaras och hämtas var för sig.
• Informerar de boende samt eventuella verksamheter om hur de ska hantera sitt avfall.
• Ser till att avfallsutrymmen och tillhörande anordningar hålls i bra skick och enligt kraven i lagstiftningen, lokala avfallsföreskrifter och dessa riktlinjer.
Det sker till exempel genom städning, snöröjning
och rengöring av behållare.
• Köper in ev. avfallsbehållare som inte tillhandahålls
av kommunen (till exempel underjordsbehållare,
sopsug, avfallskvarn med tank) och ansvarar för drift
och underhåll av egen anläggning.

Drift och underhåll

Väghållare
• Ansvarar för att tillfartsvägar och uppställningsplatser är underhållna för att möjliggöra hämtning av
avfall.
Kommunens avfallsorganisation
• Tillhandahåller kärl samt i undantagsfall säckar och
containrar.
• Samlar in och behandlar hushållsavfall från bostäder
och därmed jämförligt avfall från verksamheter, med
undantag för förpackningar och returpapper m.m.
(se avsnitt om producenter nedan).
• Informerar hushållen om avfallshantering generellt.
Producentansvarsorganisation (FTI eller motsvarande)
• Tillhandahåller information om möjligheterna till
fastighetsnära insamling av de fraktioner som omfattas av producentansvar eller alternativa insamlingsmöjligheter (till exempel återvinningsstationer).
• Samlar in/tar emot och behandlar det avfall som
omfattas av producentansvar (förpackningar, returpapper, elektriska och elektroniska produkter, däck,
bilar).
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3. Avfallsutrymmen
3.1 Utrymme för sortering i bostäder
och verksamheter
Lagkrav
I bostadslägenheter ska det finnas plats för källsortering av avfall. 2
För att sorteringen ska fungera i avfallsutrymmet är
det viktigt att det också i bostäderna/verksamhets
lokalerna finns utrymme för källsortering, se exempel
i figur 2. Det gäller såväl för matavfall och sorterat kärloch säckavfall som för förpackningar och returpapper
och ev. andra avfallsslag som kan bli aktuella.
Det finns numera många varianter av inredningar för
källsortering i bostaden. Många tillverkare av både
köksinredning och kompletta hus har börjat planera
in avfallshanteringen i bostäderna. En smidig källsorteringslösning tillsammans med en fastighetsnära
insamling av förpackningar och returpapper kan vara
det som får människor att delta.

Matavfall
Den biologiskt lättnedbrytbara delen av kärl- och säckavfallet som sorteras ut för hämtning, eller komposteras på den egna fastigheten. Exempel figur 3.

Figur 3. Innehåll i en matavfallspåse. Foto: Vallentuna kommun.

Sorterat kärl- och säckavfall
Den delen av kärl- och säckavfallet som blir kvar när
matavfall, farligt avfall, förpackningar, returpapper och
annat återvinningsbart eller inert avfall sorterats ut –
alltså blöjor, plåster, kuvert, tejp med mera ska läggas i
soppåsen för förbränning.
6
Figur 2. Sorteringsutrymme under köksbänk.

3.2 Olika typer av hushållsavfall

Förpackningar och returpapper
Detta ska enligt lag sorteras ut från övrigt hushållsavfall och kan samlas in på återvinningsstationer som
Förpacknings- och tidningsinsamlingen ansvarar för
eller från fastigheten, så kallad fastighetsnära insamling
(FNI), genom valfri entreprenör. Exempel figur 4.

Lagkrav:
I eller i anslutning till en byggnad ska det finnas
utrymmen eller anordningar för hantering av avfall
som kan nyttjas av alla brukare av byggnaden (det
vill säga både boende och verksamheter).3
Kommunens lokala avfallsföreskrifter ska följas.4
Om större mängder farligt avfall beräknas förvaras
i avfallsutrymmet behöver tillstånd för hantering av
brandfarlig vara sökas. 5
Nedan listas ett antal avfallsfraktioner som kan behöva
särskilt utrymme för hantering på fastigheten, i och/
eller utanför bostaden/verksamhetslokalen. För mer
detaljerad information, se kommunens sorteringsanvisningar samt avfallstaxan på www.vallentuna.se.
Figur 4. Sortera på en återvinningsstation.
Foto: Vallentuna kommun.

2
3
4
5

Handbok för avfallsutrymmen, Avfall Sverige (2018)
Boverkets byggregler, BBR 15, (BFS 2011:6)
Miljöbalken, (SFS 1998:808)
Lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011)
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Grovavfall
Tunga eller skrymmande föremål ska inte läggas i det
vanliga sopkärlet utan kallas grovavfall. Exempel är
trämöbler, gummi, frigolit, pulkor, skidor, plastmöbler,
gips, spegelglas, cyklar och kastruller. Även mindre
föremål som inte lämpar sig att samla in i kärl med
sorterat kärl- och säckavfall, t.ex. porslin, dricksglas
och textil, hanteras som grovavfall. Grovavfall lämnas
i grovsoprum eller på återvinningscentral (ÅVC) eller
hämtas vid fastigheten.

3.3.1 Avfallsutrymmen med kärl, inomhus respektive
utomhus (flerbostadshus och småhus)
Avfallshanteringen för småhus sker normalt vid respektive fastighet eller från gemensamma sophus i anslutning till bostadsområdet. Detta ger en god servicegrad
då både hushållsavfall samt grovavfall, trädgårdsavfall
och elavfall kan hämtas direkt vid fastigheten. Gemensam sophämtning ger förutsättningar för de boende att
även komplettera med hämtning av förpackningar och
returpapper, samtidigt som säkerheten för de boende
ökar då hämtningsfordon inte behöver komma lika
Trädgårdsavfall
nära bostadshusen.
Till trädgårdsavfall räknas gräs, löv, fallfrukt, kvistar
och andra växtdelar som uppstår vid normal trädgårds Vid hämtning från fastigheten ska plats avsättas för två
kärl. För gemensamma utrymmen och mått på kärl, se
skötsel. Exempel figur 5.Trädgårdsavfall som inte
avsnitt dimensionering. Exempel vid småhus se figur 6.
komposteras på fastigheten kan hämtas i kärl eller
lämnas till ÅVC.

Figur 5. Trädgårdsavfall. Foto: Vallentuna kommun.

Slam från enskilda avlopp
Den som inte är ansluten till kommunalt avlopp behöver
någon form av enskilt avlopp, till exempel trekammarbrunn med efterföljande rening, minireningsverk etc.
Fett
Där mat i större mängd tillagas behövs oftast en fett
avskiljare för att undvika att fettet orsakar stopp i avloppsledningarna. Fettavskiljaren töms med en särskild
slambil.
Elavfall
Elavfall utgörs av saker med sladd eller batteri eller
sådant som är beroende av el för att fungera. Exempel:
tvättmaskiner, datorer, småelektronik, leksaker som
låter, lyser eller rör sig. Elavfall lämnas på ÅVC eller
hämtas från fastigheten i en så kallad miljöbox.

Figur 6. Plats för avfallskärl vid fastigheten.
Foto: Vallentuna kommun.

3.3.2 Bottentömmande behållare
Ett exempel på ett mer maskinellt system som kan
användas är bottentömmande behållare, som kan
placeras på marken eller mer eller mindre nedgrävda.
De nedgrävda har fördelen att genom att avfallet
förvaras under jord minskar behovet av utrymme ovan
jord samtidigt som avfallet kyls ned vilket minskar
luktproblem sommartid. Systemet minskar också
transporterna. Exempel på nedgrävd lösning se figur 7.
Alternativ till bottentömmande behållare är kärlskåp
enligt figur 8.

Farligt avfall
Giftigt, frätande, ekotoxiskt och brandfarligt avfall
är farligt avfall. Exempelvis oljefärg, klorin, aceton,
smörjmedel, ogräsmedel, spackel, hårvårdsprodukter,
aerosoler och halogenlampor och andra ljuskällor.
Farligt avfall lämnas på ÅVC.

3.3 Val av avfallsutrymme/insamlings
system för avfall
I Vallentuna kommuns översiktsplan (antagen av kommunfullmäktige i augusti 2018) anges: Vid nyetablering
av flerfamiljshus och småhus ska gemensamhetsanläggningar beaktas med yta för att sortera allt hushållsavfall under kommunalt ansvar samt förpackningar
under producentansvar.

Figur 7. Underjordsbehållare för brännbart hushållsavfall
respektive matavfall. Foto: Vallentuna kommun.
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I bottentömmande behållare kan sorterat kärl- och
säckavfall respektive matavfall lämnas. Insatsbehållaren
kan vara en säck eller container i olika storlekar och
med olika modeller på inkastlucka.
I Vallentuna kommun töms underjordsbehållare med
lyftsäck och krok, vilket måste beaktas inför val av
behållare. Vid val av storlek ska tömning en gång per
vecka eller mer sällan eftersträvas. Placeringen måste
ta hänsyn till krokarmens räckvidd. Lyft kan ske över
buskar och staket men inte över gång/cykelvägar eller
parkerade bilar.
Kommunens avfallsorganisation bör kontaktas innan
bottentömmande behållare planeras och installeras.
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• Platsen bör vara på ett ställe där de boende naturligt
passerar, exempelvis på de boendes väg till parkering eller kollektivtrafik.
• Hämtningen ska kunna ske på ett trafiksäkert sätt.
Längs hämtningsvägen krävs fri sikt för att undvika
olyckor med fotgängare och cyklister, särskilt vid till
exempel korsande gång- och cykelbanor.
• Avfallsbehållare ska inte placeras på gång- eller
cykelvägar.
• Avfallsutrymmen ska placeras så att hämtning och
lämning av avfall sker på markplan.
• Hämtningsfordonen ska kunna hämta avfallet, så
det får inte finnas några fasta eller återkommande
hinder (till exempel parkerade bilar). Inte heller
vändplan får blockeras på hämtdagen.
• Avfallsutrymmen ska placeras så att det upplevs
tryggt att lämna avfall. Exempelvis bör avfallsutrymmen inte placeras ensligt eller i bristfälligt upplysta
områden.
• Avståndet mellan byggnadens entréer och avfallsutrymmen ska inte överstiga 50 meter för flerbostadshus om inte andra skäl föreligger som motiverar ett
längre avstånd.

3.3.4 Avfallskvarn för matavfall och fettavskiljare
Avfallskvarn, ibland kallat köksavfallskvarn, till tank är
ett system som kan vara lämpligt för framför allt storkök. Det kan vara en stor fördel särskilt för den som har
stora mängder blött matavfall att inte behöva hantera
detta manuellt och även slippa problem med tunga
kärl med blött innehåll, spill (lakvatten) från sopbilar,
etc.
Kvarnen ansluts till köksavloppet under en diskho och
det malda avfallet leds sedan till en tank som slamtöms.
Det är inte tillåtet att koppla avfallstankar direkt till
avloppsnätet.
Kombisystem med separat insamling av matavfall respektive fettavskiljarslam är att rekommendera. Detta
möjliggör separat hämtning av fettavfall och matavfall.
De flesta verksamheter som hanterar livsmedel
behöver en fettavskiljare för att hindra matfett från
att orsaka problem i ledningsnätet. Fettavskiljare ska
vara placerad så att det är möjligt att dra slang utan att
använda utrymme där livsmedel förvaras.
Figur 8. Exempel på kärlskåp för källsortering. Foto: SÖRAB

3.4 Placering

3.5 Visuell utformning och belysning

Lagkrav:
- I eller i anslutning till en byggnad ska det finnas
utrymmen eller anordningar för hantering av avfall
som kan nyttjas av alla brukare av byggnaden.6
- Avfallsutrymmen ska placeras och utformas så att
risken för olyckor begränsas vid tillträde, transporter samt vid användning, kontroll och underhåll av
utrymmena och deras installationer.6
- Avfallsutrymmen ska placeras och utformas så att
risken för brukarnas eller grannarnas hygien eller
hälsa begränsas.6
- Avfallsutrymmen ska ha tillräckligt med plats för
material och utrustning samt för drift- och underhållsarbete.6
- Avfallsutrymmen får inte placeras så att avfall
måste transporteras genom utrymmen där personer
vistas mer än tillfälligt eller där livsmedel förvaras.6
Vid placering av avfallslösning bör följande beaktas:
• Avfallsutrymmet bör placeras på en strategisk plats
där störningar för de boende undviks, exempelvis
gällande buller, lukt samt hälso- och olycksrisker.

För att skapa avfallsutrymmen som ökar trivsel och
viljan att sortera avfallet bör avfallsutrymmen utformas
på ett tilltalande sätt. Ljusinsläpp och belysning är en
särskilt viktig aspekt som påverkar hur avfallsutrymmet
upplevs och kan rätt använt öka trygghetskänslan vid
lämning av avfall. Det ska finnas god belysning både i
och utanför avfallsutrymme.

6 Boverkets byggregler, BBR 15, (BFS 2011:6)

7 Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
(SFS 1998:899)
8 Boverkets byggregler, BBR 15, (BFS 2011:6)

3.6 Hygien, skadedjur och lukt
Lagkrav:
- Avfallsutrymmen ska hållas fria från ohyra.7
- Byggnader ska utformas så att det försvåras för
skadedjur att komma in i byggnaden och dess byggnadsdelar, om det inte är orimligt med hänsyn till
byggnadens utformning och användning.8
Vid olämplig hantering kan avfall ge upphov till skade
djur och andra olägenheter. Det finns därför några
särskilt viktiga aspekter att tänka på.
• För förvaring av kärl utan lock och säckar ska avfallsutrymmet vara så säkert som möjligt mot skadedjur.
Golvet bör vara av betong, väggar och dörr av plåt
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•
•

•
•

och utrymmet under dörr ska förses med släplist
eller liknande. Springor större än 5 mm får inte
förekomma.
Avfallsutrymme ska vara väl ventilerat. Ventiler ska
förses med nät.
Utrymmet ska vara lättstädat och tåla slitage. Utrymme och kärl ska kunna rengöras på ett godtagbart sätt.
Frostfritt utrymme ska ha rinnande vatten och
golvbrunn.
För stora mängder matavfall och blöjor rekommen
deras täta hämtningsintervaller eller kylda utrymmen.

3.7 Buller
Lagkrav:
- Byggnader som innehåller bostäder, deras installationer och hissar ska utformas så att ljud från dessa
och från angränsande utrymmen likväl som ljud
utifrån dämpas. Detta ska ske i den omfattning som
den avsedda användningen kräver och så att de som
vistas i byggnaden inte besväras av ljudet.9
Buller kan uppstå vid lämning och hämtning av avfall
och kan leda till olägenheter för människor som bor
eller vistas i området. Exempelvis leder tömning av glas
till höga momentana bullernivåer. Avfallsutrymmen
behöver därmed planeras så att bullerstörning undviks
för dem som bor eller vistas i närheten.

3.8 Brandskydd och säkerhet
Lagkrav:
- I avfallsutrymmen ska de åtgärder vidtas som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller
begränsa skador till följd av brand.10
- Avfallsutrymmen ska förses med utrustning för
släckning av brand och för livräddning vid brand eller
annan olycka i den mån det är skäligt.10
- Öppningar eller inkast för avfall som finns i eller vid
ytor som är avsedda att gå på, ska vara täckta av
luckor, galler, trallar eller andra lämpliga skyddsanordningar.9
Avfallsutrymmen ska utformas så att brandskydd och
säkerhethet beaktas:
• Avfallsutrymmen ska anpassas till gällande bestämmelser om brandskydd och hantering av brandfarliga produkter. Rum för avfall ska utformas som
egen brandcell för att hindra att en brand sprider
sig. Bestämmelser om brandskydd finns i Boverkets
byggregler, BBR.
• Utrymmen för förvaring av farligt avfall ska vara
låsbart. Sådana utrymmen ska planeras särskilt.
Räddningsverkets föreskrifter om brandklassning,
hantering av brandfarliga produkter med mera
ska uppfyllas.
• Öppningar eller inkast för avfall som finns i eller vid
ytor som är avsedda att gå på, ska vara täckta av
luckor, galler, trallar eller andra lämpliga skyddsanordningar.
9 Boverkets byggregler, BBR 15, (BFS 2011:6)
10 Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)

3.9 Tillgänglighet
Lagkrav:
- Avfallsutrymmen, sopnedkast och andra liknande
anordningar ska vara tillgängliga för personer med
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.9
- Dörrar och portar ska utformas så att de medger
passage med rullstol och så att tillräckligt utrymme
finns för att öppna och stänga dörren eller porten från
rullstolen.9
- Handtag, manöverdon och lås ska placeras och utformas så att de kan användas såväl av personer med
nedsatt rörelseförmåga som av personer med nedsatt
orienteringsförmåga.9
Det ska vara möjligt för personer med funktionsnedsättning att lämna och sortera avfall:
• Inkastluckor eller lock till behållaren ska om möjligt
vara placerade cirka 0,8–1,0 m över mark.
• Inga tröga eller tunga luckor får finnas. Manövrering
med en hand ska vara möjligt.
• Automatiska dörröppnare rekommenderas.
• Utrymme framför och vid sidan av inkastluckan bör
vara helst 1,5–2 m så att man från rullstol kommer åt
inkastet och kan vända när man kastat avfallet.
• Vägen till sopinkast, soprum eller container ska vara
lättframkomlig året om för personer med funktionshinder, nedsatt orienteringsförmåga eller nedsatt
syn. Trappsteg, trösklar, tunga dörrar eller trånga
passager ska undvikas.
• Se även Boverkets byggregler (BBR).

3.10 Tillträde
Lagkrav
- Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen på
fastigheten där avfall hämtas. Nycklar, portkoder och
dylikt ska tillhandahållas till renhållaren.11
Avfallsutrymmen bör förses med lås för att hindra
obehöriga från att lämna avfall och/eller få tillgång till
avfallsutrymmen. Det ska gå att öppna dörren inifrån
utan nyckel för att snabbt kunna utrymma vid brand.

3.11 Skyltning
Information, skyltning och tydlighet (exempel på skyltning i ett soprums visas enligt figur 7) avseende vad
som förväntas är viktigt för att människor på ett korrekt
sätt ska delta i att källsortera:
• Avfallsbehållare bör utrustas med tydlig text,
symboler och bilder som visar vad som ska slängas
i respektive behållare. Texten och symbolerna bör
kontrastera mot bakgrunden så att de syns tydligt.
• I områden med boende med begränsade kunskaper
i svenska kan information på andra språk vara lämpligt. Ofta är dock tydliga bilder och enkel svenska det
bästa att använda.
• Om behovet uppstår ska även punktskrift finnas.
Punktskriften bör sitta ca 1,4 m över mark eller på
ovansidan av kärlet.
11 Kravet likställs med lagkrav till följd av kommunens
normgivningsmakt genom avfallsföreskrifterna.
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• För personer med orienteringssvårigheter underlättar det om locket till behållare är i olika färger. För
personer med nedsatt färgseende bör röd-grön
färgkombination undvikas särskilt vid utformningen
av texter och skyltar i avfallsutrymme.

Figur 9. Soprum med tydlig skyltning för källsortering i kärl.

4. Dimensionering och utformning av avfallsutrymme

4.2 Dimensionering

Avfallsutrymmen ska utformas och dimensioneras så
att de möjliggör att olika typer av avfall kan samlas in
separat, såsom matavfall, sorterat kärl- och säckavfall,
förpackningar och returpapper. Grovavfall och elavfall
ska också kunna tas omhand separat. Det är även bra
om plats för el-bur för elavfall finns i avfallsutrymmet.

4.1 Krav på avfallsutrymme

10

• Rumshöjden bör vara 2,1 meter.
• Det krävs tillräckligt med manövreringsutrymme i
utrymmet för att arbetet på hämtningsdagen ska
kunna utföras på ett ergonomiskt riktigt sätt.
• Hörnlister bör finnas för att undvika skador vid utsatta hörn i avfallsutrymme där avfallskärl dras
• fram och tillbaka. Avbärarlist på lämplig höjd rekommenderas.
• Golv ska vara halkfritt.
• Dörrstopp ska vara lätthanterliga. Dörrblad bör förses med öppethållare och skyddsplåt på insidan.
• Placering av kärl bör alltid ske på samma sätt för att
underlätta för avfallslämnaren.
• Minst 1,5 meters avstånd om kärl placeras på båda
sidor.

Lagkrav
- Avfallsutrymmen ska utformas och dimensioneras
så att de möjliggör återvinning av avfallet.12
Vid utformningen av avfallsutrymme och dess anordningar är det viktigt att säkerställa att avfallsutrymmet
blir tillgängligt och ger god service. Utformningen,
underhållet och installationerna ska anpassas så att
kraven på god arbetsmiljö uppfylls. För att sorteringen
ska fungera har det också visat sig viktigt att utrymmet
är fräscht och trevligt, gärna ljust och ombonat så att
avfallslämnaren lockas att bibehålla ordningen.
Exempel på utformning enligt figur 10.
• Avfallsutrymme ska vara utformat så att det finns
möjlighet till sortering av avfall.
• Avfallsutrymme bör anpassas till 660-literskärl.
Dörröppning ska vara minst 2,0 m hög, 1,20 m bred
och utan tröskel.

Avfallsutrymmen ska dimensioneras för att klara hämtning en gång per vecka av sorterat kärl- och säckavfall
samt matavfall. I tabell 1 och 2 redovisas schablon
värden för dimensionering. Observera att mängderna
varierar beroende på sammansättning, boende i
fastigheten, avstånd till källsorteringsmöjligheter i
anknytning till fastigheten, sorteringsbenägenhet bland
de boende med mera.
I Tabell 3 presenteras ungefärlig yta för insamling av
matavfall, restavfall, förpackningar och returpapper för
olika antal typlägenheter. Observera att behovet av yta
påverkas av fler faktorer och behöver beräknas och dimensioneras i varje enskilt fall. Om det finns önskemål
om att samla in ytterligare avfallsslag fastighetsnära, så
som exempelvis grovavfall, så tillkommer behov av yta.

Dörren ska ha:
• Skyddsplåt på insidan
• vred på insidan med
skydd/kåpa
• Automatisk dörröppnare
• Uppställnings anordning

Gärna stora
fönster

Minst 1,2 m
Avbärarlist
0,95–1,25 meter
från golvet
Minst 1,5 m

Plats för fler
kärl i framtiden
Avståndet mellan
varje kärl minst 6 cm
på vardera sida

Minst 2,1 m

12 Boverkets byggregler, BBR 15, (BFS 2011:6)

Vattenslang & golvbrunn för rengörning
av kärl och golv

Figur 10. Exempel hur ett
avfallsutrymme kan utformas.
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Tabell 1. Uppskattade avfallsmängder för flerbostads
hus, förutsatt sorteringsmöjligheter i direkt anknyt
ning till fastigheten. Schablonvärden från Avfall
Sverige.

Tabell 2. Uppskattade mängder sorterat kärl- och
säckavfall från verksamheter. Schablonvärden från
Avfall Sverige.

Liter per lägenhet och vecka

Avfall
Tidningar och returpapper

10–15

Pappersförpackningar inkl.
wellpapp

30–35

Plastförpackningar

15–20

Färgade glasförpackningar

2

Ofärgade glasförpackningar

2

Metallförpackningar

2

Byggnadstyp

Volym (liter per
vecka)

Äldreboende

80–90 liter per boende

Skola

5 liter per elev

Förskola med blöjbarn

15–20 liter per barn

Tabell 3. Ungefärliga utrymmesbehov för sortering av
matavfall, sorterat kärl- och säckavfall, förpackningar
och returpapper i flerbostadsbebyggelse med några
olika antal typlägenheter.

Matavfall

10–15

Antal
lägen
heter

Längd
(m)

Bredd
(m)

Ungefärlig yta för
avfallutrymme 1
(m2)

Sorterat kärl- och säckavfall

40–50

20

7

4

25

Summa

110–140

60

15

4

53

Grovavfall

0,13 m2

100 2

24

4

84

1) Angivna mått förutsätter ett rektangulärt avfallsut
rymme med kärl på båda sidor och gång i mitten. Kärlen
placeras med långsidan mot gången.
2) Ett enskilt avfallsutrymme bör inte vara för stort. För
stora lägenhetsbestånd är det bättre att iordningställa flera
avfallsutrymmen.

4.3 Sopkärl
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I Tabell 4 presenteras mått på de vanligast förekommande kärlen i Vallentuna kommun och i Figur 11 visar bilder
på de vanligast förekommande kärlen. 370-liters kärlet finns även med ett tredje hjul för bättre arbetsmiljö, speciellt vid insamling av tunga avfallsslag.
Tabell 4. Mått på de vanligaste kärlen i Vallentuna kommun.

Bredd
(mm)

Höjd
(mm)

Djup
(mm)

140 liter

475

1 060

545

Kärl för sorterat kärl- och säckavfall för småhus och
för matavfall för både småhus och flerbostadshus

190 liter

550

1 070

690

Kärl för sorterat kärl- och säckavfall för småhus

240 liter

580

1 070

730

Kärl för sorterat kärl- och säckavfall för småhus med
mer avfall

370 liter

740

1 070

800

Kärl för sorterat kärl- och säckavfall för flerbostadshus

660 liter

1 260

1 200

770

Kärl för sorterat kärl- och säckavfall för flerbostadshus och verksamheter

Kärl

140 liter1

190 liter

Beskrivning

240 liter

370 liter

660 liter

Figur 11. De vanligaste förekommande kärlen i Vallentuna kommun. Bild: www.partille.se.
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5. Framkomlighet för hämtnings
-fordon och personal
I avsnitt 3.4 Placering finns beskrivet flera aspekter att
ta hänsyn till vid placering av avfallsutrymmen/behållare. Detta kapitel rör de ytor där hämtningsfordon och
hämtningspersonal behöver röra sig.

5.1 Transportvägar
Lagkrav:
- Byggnader och andra anläggningar ska så långt det
är praktiskt möjligt vara placerade på ett sådant sätt
i förhållande till omgivande mark att transporter och
liknande kan utföras med betryggande säkerhet mot
ohälsa och olycksfall.13
Transportvägar är de vägar i direkt anslutning till hämtningsfordonets uppställningsplats vid hämtning, det vill
säga där fordon för hämtning av avfall måste stanna för
att komma intill och hämta avfallet. Transportvägarnas utformning är en av flera aspekter som påverkar
avfallshämtarens arbetsmiljö, men även säkerheten för
de som vistas eller färdas i närheten.
• Vägbredden ska vara minst 5,5 meter om körning i
båda riktningarna förekommer. Om parkering tillåts
ska vägen vara bredare (bredden beror då på vilken

•
•

•

•

•
•

•

typ av parkering som tillåts, till texempel utmed
vägen eller snedställd). Om vägen är mötesfri och
det inte finns parkerade fordon kan vägen vara
smalare, men den ska vara minst 3,5 meter. Träd
och växtlighet eller snövallar ska inte inkräkta på
vägbredden.
Vägen ska vara godkänd för hämtningsfordonets
vikt och bärighetsklass.
Angöring med hämtningsfordon ska inte ske på
huvudgata. För angöring på lokalgata ska lastplats
ordnas med 3,5 meter bredd och 15 meter längd.
Hämtningsfordon ska kunna köras så nära avfallsutrymme som möjligt utan hinder och utan att orsaka
störningar.
Det ska finnas vändmöjligheter så att hämtningsfordon inte behöver backa. Detta är särskilt viktigt intill
gång- och cykelbanor, lekplatser, bostadsentréer,
skolor, förskolor eller äldreboenden.
Transportväg bör ha hårdgjord yta.
Transportvägen ska hållas i sådant skick att den är
farbar för de fordon som används för avfallshämtning. Det innebär bland annat att vägen har fri sikt,
hålls fri från hinder, röjs från snö och hålls halkfri.
Gångvägar bör inte blockeras vid hämtning av avfall.
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3,5 m

6,5 m

1,5 m
Trottoar

Figur 12. Alternativ vändplats för baklastande hämtningsfordon.
Observera att vägbredden 3,5 m endast gäller mötesfri väg, i övrigt gäller 5,5 m. Bild: Ramboll.

13 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens
utformning samt allmänna råd om tillämpningen av
föreskrifterna (AFS 2009:2).

21 m
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1m

3,5 m

1m

1m

3,5 m

21,5 m

3,5 m

Minst 4,7 m

Minst 4,7 m

15 m

15 m

5,5 m

5,5 m

3,5 m

3,5 m

21,5 m

Trottoar

Trottoar

3,5 m

1m

Figur 13. Vändplats för baklastande hämningsfordon. Bild: Ramboll.

5.2 Dragväg
Lagkrav
- Ramper ska luta högst 1:12.14
- Dragvägar ska vara utformade så att avfallskärl,
slangar eller säckkärra utan svårighet kan förflyttas.15
Väg mellan avfallsutrymme och hämtningsfordonets
uppställningsplats, d.v.s. där hämtningspersonalen drar
eller skjuter kärl eller drar slang, kallas dragväg. Hårdgjorda ytor, snöröjning, avstånd, lutning och trösklar är
aspekter som är avgörande för vilken arbetsmiljö som
skapas.
• Avstånd mellan hämtningsställe och hämtningsfordonets angöringsplats ska vara så kort som möjligt.
Högst 10 m rekommenderas.
• Dragväg ska vara hårdgjord (asfalterad eller belagd
med betong eller plattor) eller beskaffad på ett sådant sätt att det inte innebär svårigheter att dra kärl
eller hämta avfall på annat sätt.

• Dragvägar ska vara minst 1,2 meter breda och om
den ändrar riktning bör bredden där vara minst 1,35
meter. Det ska vara minst 2,1 meters fri höjd.
• Lutningar ska i största möjliga mån undvikas. Om
lutning inte kan undvikas bör den inte överstiga 1:20
för att belastningen ska vara acceptabel och ska inte
överstiga 1:12.
• Trappsteg och trösklar ska inte förekomma. I undantagsfall kan tröskel vara kvar om den förses med
ramp på båda sidor. Om trösklar behövs ska de vara
så låga som möjligt för att underlätta för rullstolsburna samt vid hämtning.
• Trottoarkanter ska i möjligaste mån undvikas. I de
fall det inte går att undvika kanter ska fasad kantsten
eller motsvarande användas.
• Hämtning från kaj ska i möjligaste mån undvikas.
Om kaj inte kan undvikas ska lämplig anordning (hiss
eller motsvarande) finnas för att avfallshämtning
ändå ska kunna ske från markplan.

Trottoar

15 m

Trottoar

minst 2,1 m

3,5 m

3,5 m

Trottoar

Max 10 m

Figur 14. Dragväg och baklastare. Bild: Ramboll.
14 Boverkets byggregler, BBR 15, (BFS 2011:6)
15 Avfall Sveriges och SKLs bedömning av juridiskt
bindande krav.
2,9 m

5,5 m

2,9 m

5,5 m

3,5 m

Dragväg

Max 10 m

Avfallsrum

Trottoar

Dragväg

Avfallsrum

minst 2,1 m

15 m

3,5 m
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6. Checklista
För att underlätta vid ny- och ombyggnationer finns följande checklista för avfallsutrymmen, med hänvisning
till de kapitel och avsnitt som kan ge mer information om respektive område.

Aktivitet

Processen (kap 2)
Detaljplan – kommunens avfallsorganisation har
kontaktats
Bygglov – kommunens avfallsorganisation har kontaktats
Besiktningsprotokoll av avfallsutrymme/behållare kommunens avfallsorganisation har kontaktats
Driftsättning – kommunens avfallsorganisation har
kontaktats innan driftsättning
Planering avfallsutrymme (kap 3)
Utrymme för sortering i lägenheter och verksamheter (3.1-2)
Val av avfallsutrymme (3.3)
Placering (3.4)
Visuell utformning och belysning, kommunens gestaltningsplan (3.5)
14

Hygien, skadedjur och lukt (3.6)
Buller (3.7)
Brandskydd och säkerhet (3.8)
Tillgänglighet (3.9)
Tillträde (3.10)
Skyltning (3.11)

Dimensionering och utformning (kap 4)
Krav på avfallsutrymme (4.1-2)

Transportvägar (kap 5)
Transportvägar (5.1)
Dragväg (5.2)

Enligt riktlinjerna
ja/nej

Kommentarer,
eventuella avsteg
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