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Kärlets placering och gång- och dragväg 

 Kärlet ska på hämtningsdagen stå på sin plats för tömning från kl.06.00. 

 Kärlet får inte vara placerad på sockel eller upphöjning. 

 Vid tömning ska kärlen stå i nära anslutning till hämtningsfordonets 

uppställningsplats. Det utgår ett lägre kostnadstillägg för dragväg mellan behållarens 

och hämtningsfordonets uppställningsplats mellan 2,5-10 meter och över 10 meter 

utgår högre kostnadstillägg. Längre dragväg än 25 meter tillåts inte. 

 Kärlets handtag kan vara riktat både inåt eller utåt om förutsättningarna för 

uppställningsyta och dragväg uppfylls 

 Uppställningsyta och dragväg ska vara hårdgjord, tex i asfalt, betong, plattor, packat 

grus. Singel eller icke packat grus godtas inte. 

 Om höjdskillnaden i transportvägen för kärlen förekommer anordnas ramper med max 

lutning 1:12 och max längd 12 m. Före och efter ramp ska finnas vilplan med dörrfri 

längd 1,5 m. Trappor får inte förekomma i dragvägen. 

Kärlstorlekar och utrymme 

Laholms kommun använder kärl i storlekarna 140 – 660 liter. För villahushållen används 370 

flerfack och 190 liters kärl enfack. Övriga kärl används inom verksamheter och storkök samt 

vid gemensamma hämtställen. 

Kärl används för hushållssopor samt förpackningar som samlas in fastighetsnära. Stora kärl 

används även för grovavfall och tidningar. 

Om möjligt rekommenderas att göra det gott om utrymme för att underlätta för både kund och 

hämtare. För de 2 flerfackskärlen på 370 l vardera rekommenderas 2 m bredd, 1 m djup och 2 

m höjd. 

Nedan visar minsta möjliga utrymme för respektive kärl.  

Volym, liter Bredd Djup Höjd, om lock ska öppnas tillkommer 

ungefär kärlens djup 

140 50 60 100 

190 60 75 110 

370 75 90 110 

370 flerfack Sarg:75 Hjul:77 87 112 

660 140 90 130 
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  Transportväg för hämtningsfordon 

 Körning på gång- och cykelväg är inte tillåten 

 Backning får inte förekomma annat än i undantagsfall och aldrig på gång- och 

cykelväg, bilfria områden, intill lekplatser, bostadsentréer, skolor, förskolor eller 

äldreboende 

 Ska vara hårdgjord, tex i asfalt, betong, plattor, packat grus. Singel eller icke packat 

grus godtas inte. 

 Bör vara minst 5,5 meter bred om körning i båda riktningarna förekommer. Om 

parkering tillåts måste vägen vara bredare. Om vägen är mötesfri och det inte finns 

parkerade fordon kan vägen vara smalare men den bör vara minst 3,5 meter. Träd och 

annan växtlighet får inte inkräkta på vägbredden. 

 
 Ska ha en fri höjd av 4,7 meter. Träd och växtlighet får inte inkräkta på den fria 

höjden. 

 Återvändsgata ska ha vändmöjlighet för hämtningsfordon. Vändplan för en normal 

sopbil ska ha en diameter av 18 meter med en hindersfri remsa på ytterligare 1,5 meter 

runt om. Alternativ till detta kan vara en vändplats eller en trevägskorsning som 

möjliggör en så kallad T-vändning.  
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 Ska ha fri sikt och god framkomlighet. 

 Utrymmet ska placeras och utformas så att det är tillgängligt för personer med nedsatt 

rörelse- och orienteringsförmåga 

 Ska vara snöröjd och halkbekämpad vintertid. Snövallar får inte inkräkta på 

vägbredden. 

 

Gränsvärden för vid lyft eller drag 

Gällande arbetsmiljöregler medför begränsningar beroende på avfallsslag och vilken 

behållartyp och storlek som får användas. Gränsvärdet enligt AFS 1998:1 är att kraft för 

igångsättande av behållare är 300 N och för kontinuerlig förflyttning 200 N.  

 

Underlag för kraven på avfallsutrymmen och transportvägar 

Bestämmelser om avfallsutrymmen och hämtningsvägar finns i Boverkets byggregler (BFS 

2002:19, Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 1998:1, 2000:1 och 2000:42) och i 

Trafikverkets råd för Vägars och gators utformning, 2012:180. 

Utifrån ovan lagstiftning har branschorganet Avfall Sverige upprättat en Handbok för 

avfallsutrymmen, Rapport 2009. Anvisningarna i handboken tillämpas som arbetssätt i  

Laholms kommun. 

 


