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1. Bakgrund till Riktlinjer för avfallshantering 

Avfallshanteringen ska planeras redan i kommunens arbete med översiktsplan och 

framtagandet av, nya detaljplaner. Möjlighet till yttrande ska finnas i alla bygglov i Järfälla 

kommun. Den fysiska planeringen ska ses som ett led i en samlad politik där alla har 

möjlighet att medverka till en hållbar samhällsutveckling, där ekologiska, ekonomiska och 

sociala aspekter behöver tillämpas.   

Riktlinjerna för avfallshantering i Järfälla kommun kompletterar Avfallsföreskrifterna och ska 

därför läsas tillsammans, paragrafer i dokumentet hänvisar till avfallsföreskrifterna. All 

avfallshanteringen ska följa Järfälla kommuns renhållningsordning (Avfallsföreskrifter, 

Avfallsplan och Riktlinjer för avfallshantering). 

Planeringen av avfallshanteringen ska börjas i god tid. Utrymme och tillgänglighet är 

grundläggande för en god avfallshantering. Det skapar förutsättningar för god arbetsmiljö som 

underlättar för både den som lämnar och hämtar avfallet, samt gynnar miljön.  

1.2 Avfallsutrymmen och hämtningsvägar för avfall 

Vid planering av avfallsutrymmen ska Riktlinjerna för avfallshantering  

användas, gäller även vid ombyggnation. Kontakta kommunen för  

ytterligare hjälp och råd.  

1.3 Tillgänglighet 

 Avståndet till avfallsutrymmet eller uppställningsplats från  

entréer för de boende får max vara 50 meter för matavfall  

och restavfall, som uppstår dagligen. 

 Alla bostadslägenheter ska ha plats för källsortering i köket.  

 Ett avfallsutrymme där alla avfallsslag kan sorteras. 

 Trappsteg, höga trösklar, olika dörrar och trånga passager utgör  

hinder för tillgängligheten till avfallsutrymmet. Utrymmet ska  

vara tillgänglighetsanpassat för funktionsnedsatta. 

1.4 Arbetsmiljö för dem som hämtar avfall 

 Väg som ska trafikeras av hämtningsfordon ska vara minst 3,5 m bred. Den ska vara 

jämn och fri och hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon året om.  

 Hämtningsfordon ska kunna köras ända fram till dörr på avfallsutrymmet utan hinder 

och utan att orsaka störningar.  

 Det ska finnas genomfart eller vändmöjligheter så att hämtningsfordon inte behöver 

backa. 

 Dragväg för kärl och gångväg som används vid hämtning av andra behållare ska vara 

jämn och fri. Lutningen bör inte överstiga 1:20. 

 Avfallshämtningen sker fördelaktigt mekaniskt t.ex. i en markbehållare, vilket minskar 

tunga drag och lyft. 

- Avfallsföreskrifter för 

Järfälla kommun. 

- Miljöbalken 

- Avfallsförordning 

- Byggnadsverkslagen, BVL 

- Byggnadsverks-

förordningen, BVF 

- Boverkets byggregler, 

BBR 

- Arbetsmiljölagen, AML 

- Plan- och bygglagen, PBL 
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2. Olika insamlingssystem för avfall 

Avfallsutrymme med kärl i fastighet 

Byggs en ny fastighet med avfallsutrymme i  

byggnaden, planera för ett rymligt rum med  

möjligheter för all avfallshantering och alla  

avfallsslag. 

 

Separat hus för avfallshantering 

Huset har samma funktion som ett avfallsutrymme i  

fastigheten. Finns det inte tillräckligt med plats i fastigheten  

eller olika hinder för dem som lämnar och hämtar avfallet i  

fastigheten finns det anledning att bygga ett avfallshus,  

miljöhus som kompletterar eller ersätta det befintliga  

avfallsutrymmet. 

  

Skåp för källsortering 

Finns det inte tillräckligt med plats i fastigheten eller olika  

hinder för dem som lämnar och hämtar avfallet finns det  

anledning att komplettera eller ersätta det befintliga avfalls- 

utrymmet med avfallsskåp.  Skåpen finns t.ex. i trä och  

betong. Kylda skåp finns för matavfall. 

 

Markbehållare och underjordsbehållare 

Delar av behållaren och volymen är under mark. Avfalls- 

behållaren kan användas för både restavfall och matavfall.  

Hämtning sker maskinellt med kranbil. Behållaren ska därför 

placeras en bit från bostadshuset och utan hinder för tömning,  

exempelvis ska inga lyft ske över gång- och cykelvägar samt  

parkering. Vid projektering ska alltid kommunen kontaktas  

för samråd. 

 

Sopsug, stationär eller mobil 

Avfallet kastas i sopnedkast i fastigheten eller utomhus. Soporna sugs  

sedan genom ett vakuumsystem till en container eller en uppsamlings- 

tank som töms med sugbil. Systemet kan hantera en  

eller flera avfallsslag. 

 

Information och skyltning är viktigt 
Utöver restavfall och matavfall behövs information och sortering för övriga avfallsslag. 

Exempelvis grovavfall, el-avfall, farligt avfall, tidningar och förpackningar. 

  

javascript:close();


5 (17) 
 

3. Avfallsutrymme, utformning och trivsel 

Ett rymligt, ljust och rent avfallsutrymme uppskattas av både den som lämnar och hämtar 

avfallet. 

Här finns riktlinjer och mått som gäller för nybyggnation och ombyggnation, se mer om 

dimensionering på sidorna 6 och 7. 

3.1 Soputrymmets tillgänglighet 

 Det ska vara lätt för de boende att lämna sitt avfall, max 50 m gångavstånd från 

entréer. 

 Alla olika avfallsslag bör kunna lämnas på samma ställe. 

 Avfallsutrymmet bör placeras där de boende naturligt passerar. 

 Avfallsutrymmet ska placeras i markplan och tillgänglighetsanpassas för 

funktionsnedsatta.  

 Det ska vara behagligt att gå in i avfallsutrymmet, bra belysning och lätt dörr. 

Typ av dörr Fri bredd Fri höjd 

Dörr för kärlhämtning  1,2 m 2,0 m 

Dörr för containerhämtning 2,4 m 2,1 m 

 

3.2 Soprummets utformning och utrustning 

 

Entré - Dörren ska vara lätt att öppna och stänga, uppställningsanordning ska finnas. 

Dörren ska kunna öppnas inifrån. Inga trösklar eller trappsteg ska finnas. 

Ventilation - God ventilation, frånluftsflödet ska vara minst 5 l/s per kvm golvyta. 

Hygien - Utrymmet ska vara frostfritt och ha ett tappställe för vatten och golvbrunn med 

avdunstningsskydd. Ventilationsöppningar och andra öppningar ska vara mindre än 5 mm för 

att hindra skadedjur från att komma in i utrymmet.  

Temperatur - Låg temperatur minskar risken för dålig lukt och flugor. Matavfall från sådan 

livsmedelsanläggning som avses i livsmedelslagen ska förvaras i kylt avfallutrymme (under 

12 ⁰ C) eller med utrustning med jämförbar funktion.  

Buller - Utrymmet ska placeras så att hämtningen inte medföra bullerstörning för dem som 

bor eller vistas i närheten av avfallsutrymmet eller lastningsplatsen. 

Brandskydd - Utrymmen som ligger i fastigheten ska utformas som en egen brandcell. 

Fristående byggnader ska ha skydd mot brandspridning om de står nära en annan byggnad 

eller parkering.  

Information och skyltning är viktigt 

Om olika avfallsslag samlas i samma utrymme ska behållarna ha tydliga sorteringsanvisningar 

som visar var det ska läggas. Skyltning är fastighetsägarens ansvar, det ska vara tydligt för 

både den som lämnar och hämtar avfallet. 
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4. Dimensionering och avfallsmängder  

Ett avfallsutrymme eller behållare ska rymma en veckas sopmängd. Detta för att minska 

transporter, samtidigt som avfallet hämtas så ofta att inte olägenheter uppstår. 

 

Tabellen nedan visar ungefärlig mängd avfall som uppstår per hushåll alternativ per person i 

en verksamhet per vecka: 

 

Boendeform 

Matavfall 

liter/hushåll 

Restavfall 

liter/hushåll 

Blandat avfall 

liter/hushåll 

Flerbostadshus/ lägenhet 20 50-70 70-90 

Småhus/villa/ 

en- och tvåbostadshus 

20 50-70 70-90 

Äldreboende 5-20 100-120 120-140 

 

 

Typ av verksamhet 

Matavfall 

liter/person 

Restavfall 

liter/hushåll 

Blandat avfall 

liter/hushåll 

Skolor 2,5 6 6-10 

Förskolor 3,5 18 15-20 

Butiker, kontor varierar varierar            varierar 

 

 

Tabellen nedan visar ungefärlig mängd förpackningar och tidningar som uppstår per hushåll 

per vecka. Gäller både en – och tvåbostadshus samt flerbostadshus: 

Avfallsfraktion Liter per vecka och hushåll/lägenhet, cirka 

Returpapper (tidningar) 15 

Pappersförpackningar (inkl. wellpapp) 25-30 

Plast 15-20 

Metallförpackningar 1 

Färgade glasförpackningar 2 

Ofärgade glasförpackningar 1 

 

 

Tabellen nedan visar vilka kärl som är godkända och tillhandahåller av Järfälla kommun: 

Kärl volym i liter Bredd mm Djup mm Höjd mm Antal hjul 

140  500 543 940 2 

190 559 690 1070 2 

370 749 800 1070 2, 3 

660 1265 774 1207 4 

Elrullbur 800 1200 1800 4 
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1,2 m innermått 

5. Avfallsutrymme, exempel dimensionerat för 50 stycken lägenheter 

Avfallsutrymmet är 32 kvadratmeter, 4 x 8 meter. 

  

Matavfall 

140 liter 

 

Pappers-

förpackningar 

660 liter 

 

Plastförpackningar 

660 liter 

 

Tidningar 

370 liter 

 

Metallförpackningar 

190 liter 

 
Färgat glas 

190 liter

iter 

 

 Ofärgat glas 

190 liter 

Ofärgat glas 

190 liter 

 

Restavfall 

660 liter 

 

1,5 m 

El-avfall 

Farligt avfall 

Att hämta följande kärl och 

fraktioner i avfallsutrymmet: 

- Gröna, restavfall 

- Bruna, matavfall 

- Röda, farligt avfall och  

el-avfall 

- Grovavfall ska sorteras ut 

och hållas åtskilt från annat 

avfall. 

- Fastighetsinnehavare av 

flerbostadshus ska se till att 

hämtningsställe för 

grovavfall finns i 

bostadsområdet  

Får anlitas för att hämta 

förpackningar och tidningar, 

Gråa kärl: 

- Pappersförpackningar 

- Plastförpackningar 

- Tidningar 

- Metallförpackningar 

- Glasförpackningar 

Observera att bilden inte är skalenlig. 
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6. Hushållsavfall som kommunen ansvarar för att hämta 

Kommunen ansvar för att hämta hushållsavfall från alla hushåll och verksamheter i Järfälla 

kommun. 

Restavfall och matavfall hämtas från alla hushåll i Järfälla kommun som har 

insamlingssystemen.  

 

Restavfall hämtas i kärl 140 – 660 liter eller i 

insamlingssystemen, enligt exempel på sidan 4. 

Matavfall samlas in i 140 liters kärl från småhus, 

flerbostadshus och verksamheter. Alternativa 

insamlingssystem för föreningar och verksamheter 

är mark- och underjordsbehållare, kyld  

komprimator eller avfallskvarn till tank. 

 

El-avfall och farligt avfall hämtas från alla hushåll i Järfälla kommun som har 

insamlingssystemen: 

  

 

 

 

 

Sortering för el-avfall i flerbostadshus 

 

Sortering för lampor och batterier 

i flerbostadshus           

            

  

 

 

 

Från småhus hämtas el-avfall, lampor,          

batterier och farligt avfall i miljöboxen.                         

 

Sortering för farligt avfall 

i flerbostadshus 
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Grovavfall hämtas från alla hushåll som beställer hämtning eller har kommunens 

insamlingssystem:  

  

Från småhus och förening hämtas grovavfall utanför 

fastigheten samt från avsedd eller anvisad plats.  

Föreningar och verksamheter kan beställa ett 

abonnemang eller hyra container över en helg. 

Finns det inte plats för en container kan grovavfall 

även hämtas i kärl 370 – 660 liter. Ej brännbart 

grovavfall hämtas också i kärl 190 – 660 liter. 

  

 

 

 

 

  Från småhus hämtas smått  

  sorterat ej brännbart grovavfall 

  i grå boxen.    OBS! Inget byggavfall eller andra fasta

    installationer hämtas av kommun 

 

Trädgårdsavfall hämtas från alla hushåll som beställer hämtning eller har kommunens 

insamlingssystem: 

 

Trädgårdsavfall hämtas i 370 liters kärl varannan 

vecka från småhus och från föreningar med egen 

tomt för de boende. Trädgårdsavfall från 

gemensamma ytor ingår inte i kommunens ansvar. 

 

 

 

Container kan beställas för trädgårdsavfall  

som kommunen sedan hämtar och behandlar. 

  

Vippcontainer för grovavfall 
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Förpackningar och tidningar hämtas av entreprenörer på den fria marknaden. 

Producentansvar gäller för dessa avfallsslag:  

 

Förpackningar och tidningar omfattas 

av producentansvar på. De ansvarar för 

att det ska samlas in och återvinnas. 

Detta sker på Återvinningstationerna 

som finns på flera offentliga platser i 

kommunen. 

 

 

I flerbostadshus kan fastighetsägaren betala för  

abonnemang av valfri entreprenör för att hämta de  

olika förpackningsslagen och tidningar. Detta är en  

god service för de boende, ökar mängden återvunnet 

material och minskar mängden sopor. 

 

 

 

Verksamhetsavfall (som ej uppstår i vanligt hushåll) exempelvis emballage eller avfall som 

uppstår i produktion får hämtas av valfri entreprenör.   
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7. Riktlinjer för god arbetsmiljö 

I Avfallsföreskrifterna finns alla krav om gångväg för hämtningspersonal och transportvägar 

för hushållsavfall. 

En övergång till hämtning som inte kräver manuell hantering ska eftersträvas, särskilt vid ny 

bebyggelse. Detta minskar drag- och skjutmotstånd hos den som hämtar avfallet.  

Fastighetsinnehavaren har ansvar för utformning, anordnande och underhåll av 

hämtningsställe inom den egna fastigheten där avfallet uppkommer samt för annat 

hämtningsställe som kommunen anvisat. 

7.1 Säkerhet och arbetsmiljö 

Säkerheten vid avfallshantering ska tillgodoses både för den som lämnar och hämtar avfallet.  

Hämtning förutsättningar: 

 Det blir allt vanligare med sopsugar, underjords- och markbehållare för att förbättra 

arbetsmiljön genom mekanisk hämtning. Avfallshanteringen kan då ske i utkanten av 

bostadsområdet.  

 Avfallsutrymmen ska vara utformade så att halk- och klämrisken, tunga lyft eller ryck 

med mera ska minimeras. 

 Backning får endast ske vid vändning av sopbilen på vändplan, sikten ska vara fri. 

 Att backa är särskilt olämpligt i anslutning till skolor, förskolor, på platser där barn 

och funktionshindrade vistas, vid gårdar i bostadsområden eller framför entréer.  

Krav på gångväg för hämtningspersonal: 

 Hämtningsvägarna ska vara framkomliga utan onödiga hinder 

 Vägarna ska vara raka, hårdgjord, plana och korta 

 Lutning bör inte överstiga 1:12 och får inte överstiga 1:20, detsamma gäller ramper 

 Ska vara kortare än 10 m 

 Minst 1,2 meter bred, om kärl ska vridas är kravet 1,35 m 

 Fri höjd på 2,1 m 
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8. Transportvägar för fordon och hämtningspersonal 

I Avfallsföreskrifterna finns alla krav på gångväg för hämtningspersonal och transportvägar 

för hushållsavfall som fastighetsinnehavaren ansvarar för att upprätthålla. 

Hämtningsvägar: 

Backningen får endast ske vid vändning av sopbilen på vändplan och sikten ska då vara fri. 

Transportvägen kan behöva förses med en vändplats enligt dessa riktlinjer för att sopbilen ska 

kunna utföra hämtningsarbetet i ett område, se sidan 13. 

Krav på Transportvägen: 

 Ska vara minst belastningsklass 2 (BK2) och hårdgjord 

 Ska vara minst 3,5 m bred och minst 5,5 m bred om det är trafik i båda riktningarna 

 Ska ha fri sikt och god framkomlighet 

 Ska vara snöröjd och halkbekämpad vintertid, snövallar får inte minska vägens bredd 
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9. Krav på vändmöjligheter 

Backningen får endast ske vid vändning av sopbilen på vändplan och sikten ska då vara fri. 

Att backa är särskilt olämpligt i anslutning till skolor, förskolor, på platser där barn och 

funktionshindrade vistas, vid gårdar i bostadsområden eller framför entréer.  

Vändning kan ske på en vändplan eller i en trevägskorsning som uppfyller kraven i figuren 

nedan. 
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10. Slam- och fettavfall 

Slangdragning 

Avståndet mellan hämtningsfordonets angöringsplats och sugpunkten bör inte överstiga 10 

meter. Om avståndet är så långt att hämtningen försvårar ska fastighetsinnehavaren underlätta 

arbetet genom egna särskilda kopplingar eller anslutningsslangar. Sughöjden bör inte 

överstiga 6 meter.   

Brunnslock 

Av arbetsmiljöskäl bör brunnslock vara av lätt material till exempel plast, glasfiber eller plåt.  

 Behöver locket lyftas får tyngden inte överstiga 15 kg 

 Kan locket skjutas åt sidan får tyngden inte överstiga 40 kg 

 Alla brunnar ska vara låsta och barnsäkra 

Vid tömning av slam- och fettavfall 

 

Fastighetsägaren har ansvar att slamavskiljare och 

slutna tankar är lätt tillgängliga för tömning. 

Anläggningen ska vara väl utmärkt till exempel med 

en markering med en flagga eller pinne.  

 

 

 

11. Behållarplats för kärl 

Vid så kallad behovshämtning ska kärl tillfälligt placeras ute på trottoaren. Hämtas ditt kärl av 

en sidlastande sopbil ska ditt kärl placeras med hjulen och handtaget in mot fastigheten. 

Hämtas ditt kärl av en baklastande sopbil ska hjulen och handtagen placeras mot vägen. Detta 

ska ske tidigast kvällen innan och senast klockan 07.00 på hämtningsdagen. 

 

 

 

 

 

 

Placering för sidlastande fordon.     Placering för baklastande fordon.  
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12. Fordon för avfallshämtning 

Baklastande 2 facks-bil för restavfall och matavfall 

 

Sidlastande 2 facks-bil för restavfall och matavfall 

 

Kranbil, hämtar avfall från markbehållare  

 

 

 

 

 

Baklastande bil, hämtar trädgårdsavfall 

 

 

 

 

  

Längd: 8,2 m 

Bredd: 2,6 m 

Höjd: 3,7 m 

Totalvikt: 26,5 ton 

Drivmedel: Biogas 

2 stycken bilar kör 

regelbundet  

Längd: 8,9 m 

Bredd: 2,6 m 

Höjd: 3,4 m 

Totalvikt: 26,5 ton 

Drivmedel: Biogas 

2 stycken bilar kör 

regelbundet  

Längd: 9,3 m 

Bredd: 2,5 m 

Höjd: 3,4 m 

Totalvikt: 26 ton 

Drivmedel: Biogas 

 

Längd: 8,3 m 

Bredd: 2,5 m 

Totalvikt: 26 ton 

Drivmedel: Biogas 
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Baklastande bil, hämtar grovavfall 

 

 

 

 

 

 

Lastväxlare/Lyftdumper hämtar containrar och komprimatorer 

 
 

Lastbil som hämtar farligt avfall och el-avfall 

 

 

 

 

 

 

Slambil, stor 

 

 

 

 

 

  

Längd: 9,2 m 

Bredd: 2,6 m 

Höjd: 3,5 m 

Totalvikt: 26,5 ton 

Max avstånd till fordon: 5 m 

Drivmedel: Biogas 

 

Längd: 9,3 m 

Bredd: 2,6 m 

Höjd: 3,4 m 

Totalvikt: 26 ton 

Drivmedel: Biogas 

Längd: 9,5 m 

Bredd: 2,56 m 

Höjd: 3,35 m 

Totalvikt: 30 ton 

Drivmedel: Diesel  

Längd: 8,4 m 

Bredd: 2,6 m 

Höjd: 3,5 

Totalvikt: 20 ton 

Drivmedel: Biogas 
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Längd: 8,5 m 

Bredd: 2,55 m 

Totalvikt: 20 ton 

Drivmedel: Gas 

Miljöklass: 2008 Euro EEW 

 

Slambil, liten 

 

Kajtömmande sopbil, tömmer matavfall från verksamheter 

 

 

Längd: 7,7 m 

Bredd: 2,52 m 

Höjd: 3,05 m  

Totalvikt: 19,5 ton 

Drivmedel: Diesel 

 


