
Installera 
underjordsbehållare.
Råd och anvisningar för dig som ska installera 
underjordsbehållare för hushållsavfall i Örebro kommun.
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PÅ INFÖR 
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Att tänka på inför installationen
Det finns en del saker du behöver tänka på när du ska installera en underjordsbehållare för 
hushållsavfall. För att det ska bli en bra sortering och arbetsmiljö samt för att behållaren 
ska fungera med Örebro kommuns insamlingssystem, har vi tagit fram en lista med kriterier 
som installationen av behållaren behöver uppfylla.

Olika typer av behållare
Det finns många olika typer av behållare på marknaden och det är viktigt att behållaren fungerar 
med Örebro kommuns insamlingssystem. Kontakta därför alltid Servicecenter för samråd innan ni 
köper in behållare.

Placering
• Placera behållaren högst sex meter från angöringsplats för avfallshämtningsfordon.

• Behållaren ska placeras så att transportvägen är utformad enligt Örebro kommuns föreskrifter om 
hantering av hushållsavfall.

• Uppställningsplats för hämtningsfordon bör vara på fastigheten.

• Placera behållaren så att avfallet inte behöver lyftas över fordon eller andra känsliga hinder.

• Placera behållare för matavfall så att avfallslämnarna kommer till restavfallsbehållaren först, sedan 
till matavfallsbehållaren. På så sätt minimeras risken för eventuella felsorteringar.

• Det ska finnas minst en meters fritt utrymme runt varje behållare så att vi kan komma åt att 
tömma och sätta i innersäckar utan hinder.

• Det ska vara fritt utrymme över behållaren så att det går att lyfta behållaren utan hinder.

Lock
Locket på behållaren ska enkelt kunna säkras när det är öppet, så att det t.ex. inte blåser ned på 
hämtningspersonal eller personer som vistas i närheten vid tömningstillfället.

Inkasthål och inkastlucka
Inkasthålet bör vara utformat beroende av typen av avfall. I behållaren för matavfall ska bara 
matavfallspåsen passa.

Inkastluckan på behållare för matavfall bör ha ett lås för att minimera risken för felsortering. 



Lås
Behållaren ska vara låst för att förhindra att t.ex. stora säckar och grovavfall slängs. Tänk på att 
låsen behöver fungera även vintertid.

Lakvatten
Matavfallsbehållaren ska vara utformad så att eventuellt lakvatten som bildats töms vid 
tömningstillfället. 

Dimensionering av behållare
Underjordsbehållaren ska dimensioneras för tömning en gång/vecka.

Hantering vid tömning
Behållaren ska vara lätthanterlig och det ska inte krävas någon stor kraftansträngning, vid t.ex. 
tömning, för att undvika olyckor samt belastnings- och förslitningsskador hos hämtningspersonalen.

Behållare för matavfall ska vara utformad så att sorteringskvaliteten kan bedömas vid lyftet.

Behållarens lyftanordning ska fungera ihop med lyftanordningen på Örebro kommuns fordon.

Framkomlighet
Det finns specifika krav för fordons framkomlighet till och vid angöringsplats vid avfallshämtning. 
Läs mer i Örebro kommuns föreskrifter om hantering av hushållsavfall, 5 §.

Bygglov
Kom ihåg att du kan behöva söka bygglov när du ska installera en underjordsbehållare. 

Frågor
Har du frågor kring installationen kontaktar du Servicecenter på 019-21 10 00.



Örebro kommun 
Tekniska förvaltningen
019-21 10 00
orebro.se
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