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Karlskoga kommun

Beskrivning
Hämtningsanvisningarna gäller främst för småhus- och villaägare och främsta syftet är att minimera
riskerna för att arbetsmiljöproblem ska uppkomma i samband med avfallshanteringen inom
Karlskoga kommun. Utöver kraven i hämtningsanvisningarna kan det finnas ytterligare krav i
arbetsmiljöverkets föreskrifter.
Renhållningsbolaget i Mellansverige sköter hämtningen av hushållsavfall från privata kunder och
där med jämförligt avfall från verksamheter i kommunen. Renhållningsbolaget i Mellansverige
tillhandahåller avfallskärl för brännbart avfall och matavfall. Renhållningsbolaget i Mellansverige
kan även som tilläggstjänst tillhandahålla kärl för utsorterade fraktioner av trädgårdsavfall, glas-,
metall- och pappersförpackningar, tidningar och farligt avfall. Mer information finns på
karlskogaenergi.se.

Skötsel och underhåll av kärl och utrustning
Det är fastighetsägarens ansvar att se till att avfallskärl och annan utrustning sköts och underhålls.
För villaägare ingår rengöring av det bruna kärlet för matavfall en gång per år i
avfallsabonnemanget.

Placering av avfallskärl
För villaägare ska avfallskärlen på tömningsdagen senast klockan 06.00 placeras vid tomtgräns, så
nära körbar väg som möjligt, med draghandtagen ut mot vägen eller på annan anvisad plats av
Renhållningsbolaget. Placering av avfallskärl får inte ske på trottoar eller cykelväg. Platsen ska
hållas fri från växtlighet samt vara snö- och halkfri på vintern.
Dragväg ska vara hård och jämn så att avfallskärlet lätt går att rulla ut vid tömning. Dragväg inom
fastigheten får inte bestå av grus eller trappor. Inom fastigheten får nivåskillnader, i form av
exempelvis kantstenar och trösklar, inte förekomma om inte nivåskillnaderna kan jämnas ut med
exempelvis en fastsatt kil eller ramp.
Lutning på dragväg bör undvikas. Om lutning inte kan undvikas bör den inte överstiga 1:20 och får
inte överstiga 1:12.
Efter tömning är det fastighetsägarens ansvar att ställa tillbaka kärlen på den plats där de önskas
vara placerade mellan tömningarna.

Krav på hämtnings- och transportvägar
Transportvägar ska ha fri passage på 3,65 meter i höjd och 3,5 meter i bredd, samt vara försedd med
en vändplan om det är frågan om en återvändsgata.
Vid hämtningsplatsen ska dessutom yta finnas som har en fri höjd på minst 5 meter, fri bredd på
minst 4,5 meter och fri längd på minst 14 m.
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Hämtningsplatsen och transportvägar måste ha god bärighet året runt eftersom sop- och
slamsugningsbilar är tunga fordon. Hämtningsplatsen och transportvägar ska snöröjas och
halkbekämpas vid behov.
Vem som ansvarar för en väg kan se olika ut beroende på vilken väg det är. Vanligtvis ligger
ansvaret antingen på staten, kommunen, en samfällighetsförening, en vägförening eller en enskild
fastighetsägare.
Vid slamtömning av nya anläggningar (nyinstallation av reningssteg för slamavskiljning) får
avståndet mellan hämtningsplatsen och slamavskiljaren inte vara längre än 10 meter.
Sughöjden får aldrig överstiga 6 meter. Lock och manlucka får väga högst 15 kg. Om locket är
konstruerat så att det lätt kan dras åt sidan är maxvikten 35 kg.

Hämtning av grovavfall
Grovavfall är brännbart avfall som är skrymmande, exempelvis soffor, sängar och andra möbler.
Grovavfall får inte bestå av avfall som kan källsorteras. Grovavfall får inte vara förpackat i säckar
eller liknande. Hämtning sker via budning och beställs via Renhållningsbolaget kundtjänst.
Grovavfallet ska placeras vid tomtgräns så nära körbar väg som möjligt eller på annan anvisad plats
av Renhållningsbolaget. Grovavfallet ska placeras väl synligt och märkt ”grovavfall”. Grovavfallet
ska ställas ut senast klockan 06.00 på hämtningsdagen.

Hämtning av trädgårdsavfall
Trädgårdsavfall är exempelvis grenar, buskar och löv och hämtas i två gånger per år, en gång på
våren och en gång på hösten. Utanför tätorten sker hämtning via budning och inom tätorten via rutt.
Tider för hämtning annonseras i förväg i Karlskoga tidning, Karlskoga Kuriren och på
www.karlskogaenergi.se. Extra hämtning av trädgårdsavfall kan beställas hos renhållaren mot
särskild avgift.
Trädgårdsavfallet hämtas vid tomtgräns, så nära körbar väg som möjligt, och ska förvaras väl
synligt, paketerat eller buntat, samt helst märkt ”trädgårdsavfall”. Varje kolli får inte väga mer än
15 kg.

Ikraftträdande
Dessa hämtningsanvisningar träder i kraft 2016-10-01
Genom hämtningsanvisningarna upphävs tidigare hämtningsanvisningar för Karlskoga kommun.
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