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Varje kommun ska enligt 15 kap. miljöbalken ha en renhållningsordning. Renhållningsordningen består av två delar; föreskrifter om avfallshantering och avfallsplan.
Föreskrifterna om avfallshantering innehåller
de kommunala reglerna om avfallshantering.

och transporteras till en godkänd behandlingsanläggning.

1 § Inledande bestämmelser

Producenternas ansvar
Producenterna ansvarar för att samla in och ta hand om
uttjänta produkter som omfattas av producentansvar (t.ex.
förpackningar och batterier). Producentansvarsavfall som
har sorterats ut och lämnats i producenternas insamlings
system ingår inte i kommunens renhållningsansvar.

Tillämpliga föreskrifter
För kommunens avfallshantering gäller:
• EU:s regelverk gällande avfall
• miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen
(2020:614)
• föreskrifter om avfallshantering i förordningar
utfärdade med stöd av miljöbalken
• andra förordningar och föreskrifter om
avfallshantering utfärdade av andra myndigheter
• författningar gällande arbetsmiljö.

Utöver de författningar som anges i första stycket gäller
dessa föreskrifter om avfallshantering, samt av kommunen
meddelade anvisningar.
Bestämmelser om hantering av avfall genom anslutning till
det kommunala VA-nätet finns i ABVA (Allmänna bestämmelser
för användande av Örebro kommuns allmänna vatten- och avlopps
anläggning samt information till fastighetsägare).

Kommunens ansvar för renhållning,
information och tillsyn

Hanteringen av det avfall som omfattas av kommunens
ansvar utförs av kommunen eller den/de som kommunen
anlitar för ändamålet.
Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken
och enligt föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken
utförs av Miljönämnden.

2 § Fastighetsinnehavares och
nyttjanderättshavares ansvar
Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare
eller den som enligt 1 kap. 5§ fastighetstaxeringslagen
(1979:1152) ska anses som fastighetsägare. I föreskrifterna
används fortsättningsvis benämningen fastighetsägare.
Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas
av fastighetsinnehavarebegreppet, har rätt att bruka eller
nyttja fastighet.
Fastighetsägare och nyttjanderättshavare är ansvarig gentemot
kommunen för efterlevnad av de krav som dessa föreskrifter
ställer.

Skyldighet att överlämna kommunalt
avfall
Kommunalt avfall under kommunens ansvar ska lämnas
till kommunen om inte annat sägs i dessa föreskrifter.

Enligt 15 kap. 8 § miljöbalken ska varje
kommun svara för att:

Fastighetsägare ska säkerställa möjligheter att sortera ut och
hålla de avfallsfraktioner åtskilda som enligt dessa föreskrifter
ska lämnas till kommunen för borttransport.

• kommunalt avfall inom kommunen transporteras till
en behandlingsanläggning om det behövs för att
tillgodose såväl skyddet för människors hälsa och
miljön som enskilda intressen, och

Alla hushåll, verksamheter och företag har ansvar för att
hantera sitt avfall så att risk för skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön inte uppkommer samt så att
återvinning och miljösäker behandling underlättas.

• kommunalt avfall från kommunen återvinns eller
bortskaffas.

Tekniska nämnden har verksamhetsansvar för hanteringen
av kommunalt avfall i kommunen, med särskilt ansvar för
att kommunalt avfall som utgörs av farligt avfall samlas in

Fastighetsägaren ska se till att kommunen eller dess entre
prenör har tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet
ska utföras. Nycklar, portkoder och dylikt ska utan anmodan
lämnas till kommunen. Ändringar ska utan anmodan med
delas kommunen.
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Sortering
Fastighetsägare/nyttjanderättshavare ska
sortera ut följande avfallsslag och hålla det
skilt från annat avfall:
• avfall som omfattas av producentansvar som
t.ex. förpackningar, elavfall, glödlampor, lågenergilampor, bilbatterier, småbatterier, läkemedel och
bildäck
• farligt avfall inklusive elavfall som inte ingår
i producentansvaret.
• returpapper så som tidningar, kataloger eller liknande
• annat avfall än kommunalt avfall inklusive
bygg- och rivningsavfall
• grovavfall
• avfall som ingår i tecknat abonnemang.

Varje fastighetsägare/nyttjanderättshavare ska sortera
och hantera kommunalt avfall enligt kommunens
anvisningar.

Informationsplikt
Fastighetsägare är skyldig att i behövlig omfattning infor
mera den eller de som bor i eller är verksamma i fastigheten
om gällande regler för avfallshantering.

3 § Definition och hantering
av kommunalt avfall
Definitioner
Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har
samma betydelse som i 15 kap. miljöbalken och avfalls
förordningen. I övrigt används följande begrepp med de
betydelser som här anges:
Kommunalt avfall

Med kommunalt avfall avses avfall som uppkommer som en direkt följd
av att människor vistas i en bostad, i en lokal eller inom en anläggning.
Homogent , rent produktionsavfall av typen industriavfall och avfall från
omfattande byggverksamhet ingår ej i definitionen av kommunalt avfall.
Farligt avfall

Avfall som kan ge allvarliga skador på växter, djur och människor.
Förteckning över de egenskaper som gör att avfall ska anses
vara farligt avfall finns i bilaga 1 i avfallsförordningen.
Elavfall

Avfall som utgörs av elektroniska produkter, innefattande alla kompo
nenter, utrustningsdelar och förbrukningsvaror som utgör en del av
produkten när den blir avfall.
Följande produkter eller ämnen
utgör exempel på farligt avfall:

Ändring av ägarförhållande eller annan ändring som berör
avfallets hantering ska utan dröjsmål anmälas till kommunen.

• färg- och lackavfall samt hartser

Behållare, kärl och avfallsutrymmen

• ljuskällor (t.ex. lågenergilampor, solarierör,
halogenlampor, glödlampor och lysrör)

Fastighetsägaren ansvarar för tillsyn och åtkomst till behållare,
kärl och avfallsutrymmen. Fastighetsägaren är ansvarig för
att eventuella hinder undanröjs. Hämtning ska kunna ske
utan olägenhet och avfallet ska gå lätt att tömma ur kärlen.
Avfallet får inte vara manuellt komprimerat. Vid behov ska
åtgärder som motverkar fastfrysning vidtas.

• lösningsmedel (t.ex. lacknafta och aceton)

Fastighetsägaren ansvarar för snöröjning och sandning av
gångbanan utanför fastigheten och för att eventuell snövall
mot gatan tas bort.
Rengöring av kärl ska ske genom fastighetsägarens försorg
och så ofta att olägenhet för människors hälsa eller miljön
inte uppstår. Om olägenhet uppstår kan kommunen rengöra
kärlet på fastighetsägarens bekostnad.

• limavfall (t.ex. kontaktlim, epoxilim)

• fotokemikalier (t.ex. fix och framkallare)
• bekämpningsmedel (t.ex. radar och ddt)
• sprayburkar
• annat surt eller alkaliskt avfall (t.ex. frätande ämnen
som kaustiksoda, svavelsyra, ammoniak, lut, starkt
avkalkningsmedel och starka rengöringsmedel)
• avfall som innehåller kvicksilver ( t.ex. termometrar,
barometrar och reläer)
• spillolja och annat oljeavfall
• batterier
• visst elavfall
• asbest
• tryckimpregnerat trä, t.ex. slipers.

Avgift
Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning
och bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens
försorg och i enlighet med föreskrifter (Taxa för kommu
nalt avfall) som kommunen har meddelat med stöd av 27 kap.
4§ miljöbalken.

Varje fastighetsägare/nyttjanderättshavare ska sortera ut
hushållets farliga avfall och hålla detta avskilt från annat
avfall. Det farliga avfallet ska vara tydligt märkt med uppgift
om innehåll och hanteras enligt kommunens anvisningar.

5

ÖR EBR O K O M MUN S F Ö R ESKR I F T ER

Matavfall

Matrester, potatisskal och liknande material som lätt kan brytas ned
genom kompostering eller rötning. Matavfallet ska läggas i därför
avsett kärl eller i egen, av kommunen godkänd behållare.
Om utsortering av matavfall ej valts, ska matavfallet läggas
tillsammans med restavfallet i därför avsett kärl.

Avfall som omfattas av producentansvar

Förpackningar, elavfall, batterier, läkemedel, bildäck och
övrigt avfall som omfattas av producentansvar och som
ska sorteras ut av hushåll och andra förbrukare ingår inte
i kommunens renhållningsansvar. Dessa ska lämnas för
borttransport i de insamlingssystem som producenterna
tillhandahåller om inte kommunen tillhandahåller särskilda
insamlingssystem för detta.
Information om producentansvarsavfall finns hos Förpack
nings- och Tidningsinsamlingen (Ftiab), El-Kretsen, Svensk
Däckåtervinning och apoteken.
Returpapper

Returpapper är avfall som utgörs av tidningar eller tidningspapper.
Tidningar, tidskrifter, direktreklam, kataloger eller liknan
de ska sorteras ut och lämnas i det av kommunen anvisa
de insamlingssystemet.
Restavfall

Det avfall som återstår efter utsortering av farligt avfall, matavfall,
grovavfall, trädgårdsavfall samt avfall som omfattas av producentansvar.
Restavfallet ska läggas i därför avsett kärl.
Osorterat avfall
Grovavfall

Avfall som är så tungt, skrymmande eller har egenskaper som gör att
det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl.
Exempel på grovavfall är möbler, cyklar, barnvagnar och
skidor.

Det avfall som återstår efter utsortering av farligt avfall, grovavfall,
trädgårdsavfall samt avfall som omfattas av producentansvar.
Det osorterade avfallet ska läggas i därför avsett kärl.

Byggavfall och farligt avfall räknas inte som grovavfall.
Grovavfallet kan lämnas sorterat på en återvinningscentral
eller osorterat på Atleverkets avfallsanläggning. Hämtning
av grovavfall kan också beställas av kommunen. Grovavfallet
hämtas då på en av kommunen anvisad plats.
Byggavfall

Byggavfall är avfall som uppstår i samband med t ex en renovering.
Det kan exempelvis vara gipsskivor, trä, isolering, fönster och
dörrar.
Byggavfallet kan utan kostnad lämnas sorterat på en åter
vinningscentral enligt kommunens anvisningar. Det kan
även lämnas osorterat mot avgift på Atleverkets avfallsan
läggning.
Inert avfall (Icke brännbart avfall)

Avfall som inte kan återanvändas, materialåtervinnas eller energi
återvinnas. Exempel på inert avfall är porslin och keramik.
Inert avfall ska lämnas på en återvinningscentral. Mindre
mängder, som en enstaka blomkruka, kan läggas i rest
avfallskärlet.

Avloppsfraktioner

Avfall från små avloppsanläggningar, t.ex. slam och filtermassa
från fosforfällor.
Förbrukat filtermaterial från fosforfällor ska vara väl paketerat.
Ytterligare bestämmelser om avloppsfraktioner se 7§.
Latrin

Toalettavfall från torrtoalett. Latrin ska hanteras enligt kommunens
anvisningar och får inte läggas bland något annat avfall.
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4 § Hämtning av avfall i
kärl och säck
Abonnemang

Alla fastighetsägare ska välja avfallsabonnemang. Specifika
regler för respektive abonnemang finns på kommunens
hemsida eller kan erhållas från kommunens servicecenter.
Kärl

Storlek, antal och typ av kärl fastställs av kommunen.
Endast kärl godkända av kommunen får användas. Såväl kärl
som de inom fastigheten förekommande anordningar och
utrymmen för avfallshantering ska installeras och underhål
las så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och risken för
olycksfall minimeras. Innan installation av kärl görs ska sam
råd ske med kommunen. Före anskaffande av komprimatorer
krävs godkännande av kommunen.
Ingen egen utsmyckning eller märkning får sättas på kärlet.
Placering

Kärlet ska placeras väl synligt på av kommunen anvisad
plats senast kl. 6.00 på hämtningsdagen. Kärlet ska vara
uppställda enligt kommunens anvisningar och så att hämtning
underlättas.
Underjordsbehållare ska placeras enligt kommunens anvis
ningar.
Emballering av avfall

I kärl och utrymme för avfall får endast sådant avfall för
vilket kärlet och förvaringsplatsen är avsedd läggas. Avfallet
ska vara väl emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem
eller annan olägenhet inte uppkommer. Avfallet ska vara
förpackat i plastpåsar. Plastpåsarna ska vara knutna med
dubbelknut.
Matavfall ska emballeras i de påsar/säckar som tillhandahålls
av kommunen. Föremål som kan ge upphov till skär- och
stickskador, t.ex. krossat glas, ska läggas i styvt skyddshölje,
exempelvis mjölkförpackning, innan de läggs i kärlet. Aska
och annat dammande avfall ska läggas i tättslutande embal
lage, exempelvis dubbla väl knutna plastpåsar.
Fyllnadsgrad och vikt

Kärl som är så fullt att chauffören bedömer att kärlet inte
kan flyttas utan att avfall (säckar, påsar eller löst avfall) ramlar
av töms ej. Samma sak gäller för kärl som är så tungt att det
inte utan svårighet kan dras fram till hämtningsfordonet.
Avfallet ska då omfördelas i annat kärl eller säck till nästa
hämtningstillfälle. Säckarna ska märkas med abonnentens
namn och ställas bredvid kärlen.
Bedömningen av om ett kärl är transporterbart eller inte görs
alltid av kommunen.
Kvalitetskontroll

Kommunen har rätt att vid tömning göra stickprovskontroll

av kommunalt avfall för att kontrollera att sorteringsanvis
ningar och övriga bestämmelser följs.
Kommunen förbehåller sig rätten att ändra ett abonnemang
om fastighetsägaren inte uppfyller de krav som ställs enligt
dessa föreskrifter och i reglerna i det med kommunen
ingångna abonnemanget.
Kommunen förbehåller sig rätten att notera och spara
information kring utförd tjänst och eventuella avvikelser för
att säkerställa kvaliteten av utförd tjänst. Denna information
kan komma att användas i kommunens uppföljningsarbete
och i arbetet med ständiga förbättringar av tjänster.
Underhåll av kärl

Rengöring av kärl ska ske genom fastighetsägarens försorg och
så ofta att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte
uppstår. Om olägenhet uppstår kan kommunen rengöra kärlen
på fastighetsägarens bekostnad. Fastighetsägare ska också
svara för tillsyn av kärlen och avfallsutrymmen.
Om kärl förstörs p.g.a. av fastighetsägares vårdslöshet eller
oaktsamhet blir fastighetsägaren ersättningsskyldig.
Äganderätt till säckställ och kärl

Säckställ och kärl för kommunalt avfall ägs och tillhandahålls
normalt av kommunen.
Underjordsbehållare ägs normalt av fastighetsägaren.
Behållare/Anläggning för hemkompostering anskaffas,
installeras och underhålls av fastighetsägaren.
Fastighetsägaren ansvarar för och bekostar installation och
underhåll av övriga inom fastigheten förekommande anord
ningar och utrymmen för avfallshanteringen.
I abonnemang säckhämtning tillhandahålls säckar av kom
munen.
Behållare för batterier, ljuskällor och elavfall samt kartonger
för lysrör ägs normalt av fastighetsägaren. Vägghylla och
vagn för insamling av elavfall ägs normalt av fastighetsägaren.

Hämtningsintervall
Matavfall: Hämtning av matavfall från villahushåll och

fritidshus sker var 14:e dag. För flerfamiljsfastigheter, radhus
och villahushåll med gemensamma kärl samt restauranger,
skolor, vårdinrättningar och liknande sker ordinarie hämtning
normalt en gång per vecka.
Restavfall: För villahushåll och fritidshus sker hämtning

normalt var 14:e dag. Hämtning med längre intervall kan ske
efter ansökan/anmälan till kommunen.
I flerfamiljshus, radhus, villor med gemensamma avfallskärl
samt restauranger, skolor, vårdinrättningar och liknande sker
ordinarie hämtning normalt en gång per vecka.
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Osorterat avfall: För villahushåll och fritidshus sker hämt

ning normalt var 14:e dag. I flerfamiljsfastigheter, radhus,
villahushåll med gemensam avfallskärl samt restauranger,
skolor, vårdinrättningar och liknande sker ordinarie hämtning
normalt en gång i veckan.
Byte av hämtningsintervall för verksamheter: Byte av

hämtningsintervall är tillåtet under förutsättning att perioden
är minst 4 veckor och att verksamheten sedan återgår till det
intervall man hade före intervallbytet.

5 § Hämtningsförhållanden
Avfallsutrymmen, anordningar och transportvägar ska
utformas så att god arbetsmiljö erhålls.

Utrymmen och anordningar för avfallshantering ska vara så
utformade att olika typer av avfall kan förvaras och hämtas
var för sig. Den fria gången mellan kärl bör vara minst 1,5
meter och avståndet mellan kärl minst 6 cm.
Golv ska vara halkfritt, men samtidigt lätt rengörbart. Blanka
golv ökar halkrisken. Halkfritt prioriteras framför rengör
barhet.
Fastighetsägare ska se till att kommunen eller dess entreprenör
har tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska
utföras. Nycklar, portkoder och dylikt ska utan anmodan
lämnas till kommunen. Ändringar ska utan anmodan med
delas kommunen.

Gångvägar och transportvägar
Gångvägar och transportvägar ska hållas fria från hinder.
Med hinder avses t.ex. snö, is, gropar i vägen, vegetation,
parkerade bilar, blomlådor, anläggningsarbete och byggar
bete.
Övriga bestämmelser för gångvägar och transportvägar,
se nedan.

Gångväg
Väg mellan avfallsutrymme/hämtställe/avfallskärl och
hämtningsfordonets uppställningsplats och som används för
manuell hämtning, dvs. där chauffören drar eller skjuter kärl
eller säckkärra, benämns här gångväg.

Avfallsrum/Avfallsutrymmen
Avfallsutrymme bör vara i eller i nära anslutning till bostad
och vara väl tilltaget utifrån de kärl som ska finnas där.
Storleken på och utformningen av avfallsutrymmet bestäms
av storleken på och antalet kärl som behöver finnas där.
Tekniska förvaltningen ska alltid kontaktas vid planering av
nybyggnation eller ombyggnation av avfallsutrymmen.
Det ska finnas snabbtändande belysning. Ljusstyrkan ska
inte vara lägre än 100 lux.
Det får inte finnas hindrande trösklar/nivåskillnader. Om
sådana finns ska en ramp byggas så att behållarna kan för
flyttas utan problem.

Hämtning av kommunalt avfall sker normalt vid fastighets
gränsen eller på en av kommunen anvisad plats. I annat fall
ska fastighetsägaren och kommunen komma överens om att
avfallet samlas in och hämtas på annan plats.
Avståndet mellan avfallskärl för flerfamiljshus samt verk
samheter och uppställningsplats för hämtningsfordon ska
vara så kort som möjligt och bör inte överstiga 10 meter.
Vid längre avstånd har kommunen rätt att debitera taxa för
dragavstånd.
Hela gångvägen ska bestå av hårdgjord yta och ha god
belysning.
Nivån på kärlets placering får inte avvika från gångvägens
nivå. Om det är en nivåskillnad som inte kan tas bort ska
ramp finnas så att behållarna kan förflyttas utan problem.
Gångvägens lutning får vara högst 1:12.

Dörröppningarna ska ha en fri höjd av minst 2 meter och
en fri bredd på minst 1,10 meter.

Gångvägen ska ha en minsta bredd av 1,20 meter och om
den ändrar riktning bör bredden där vara minst 1,35 meter.

Dörrar ska vara försedda med lätthanterlig öppethållare samt
lås som går att öppna utan nyckel inifrån.

Vintertid ska gångvägen skottas och halkbekämpas.

Avfallsrum ska ha en takhöjd på minst 2,1 meter.
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Transportväg
Alla vägar som nyttjas vid hämtning av kommunalt avfall
ska vara så dimensionerade och hållas i sådant skick att de är
farbara för kommunens hämtningsfordon.
Transportvägen:

Vägklasser:
Kvartersmark (ej kommunalt huvudmannaskap)
Vägbredd: minst 3 meter.
Hinderfri remsa: minst 0,5 meter på båda sidor.
Total hinderfri bredd: 4 meter.
Mötesfria vägar (ej kommunalt huvudmannaskap)
Vägbredd: minst 3 meter.
Hinderfri remsa: minst 0,5 meter på båda sidor.
Total hinderfri bredd: 4 meter. (Se exempel bild 3).

• ska ha en hårdgjord yta (grus eller asfalt)
• ska ha en hinderfri remsa på minst 0,5 meter på
båda sidor

Mötesfria vägar (kommunalt huvudmannaskap)
Vägbredd: minst 3,2 meter.
Hinderfri remsa: minst 0,5 meter på båda sidor.
Total hinderfri bredd: 4,2 meter.

• fri höjd (den normala fria höjden på vägarna i
Sverige gäller (4,50 meter).
Snö/snövallar, växlighet och träd är exempel som ej
får inkräkta på hinderfria remsan, vägbredd och den
fria höjden)

Dubbelriktad lokalgata (mindre tung trafik)
Vägbredd: minst 5 meter.
Hinderfri remsa: minst 0,5 meter på båda sidor.
Total hinderfri bredd: 6 meter.

• parkering får ej inkräkta på vägbredd
• ska ha fri sikt och god framkomlighet
• ska vara snöröjd och halkbekämpad vintertid.
Vägkäppar eller annan markering som visar
vägkanten ska finnas.

Dubbelriktad lokalgata (mycket tung trafik)
Vägbredd: minst 6,40 meter.
Hinderfri remsa: minst 0,5 meter på båda sidor.
Total hinderfri bredd: 7,40 meter.

Återvändsgator ska ha vändmöjlighet (vändplan
alternativt T-korsning).

T-korsning:
• Vägbredd: minst 3,5 meter.
• Hinderfri remsa: minst 0,5 meter på båda sidor.
• Total hinderfri bredd: 4,5 meter. (Se exempel bild 1).

Portiker, garage och andra ställen med begränsad höjd
och bredd måste ha en fri höjd och bredd anpassad till de
fordon som ska köras där. (fri höjd 4 m och bredd 3,60 m.).
Väghållaren är ansvarig för vägens utformning, skyltning,
skötsel och framkomlighet. Trafikverket, kommunen, privat
vägförening eller enskild fastighetsägare kan vara väghållare.
Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsägaren/hyres
gästen lämna avfallet på plats som överenskommes med
kommunen eller anvisas av kommunen.

Vändplan:
• Diameter på 18 meter.

Det är alltid kommunen som avgör om väg eller tomtmark
är farbar ur miljö-, arbetsmiljö- och säkerhetssynpunkt för
hämtningsfordon och om tillräcklig vändmöjlighet för hämt
ningsfordonet finns.

• Hinderfri remsa: minst 0,5 meter på båda sidor.
(Se exempel bild 2).

Backning får av säkerhetsskäl och arbetsmiljöskäl inte
förekomma annat än i undantagsfall och då endast korta
sträckor.

Vägbredd i kurva:
• Minsta vägbredd i kurva ska vara 4,0 meter.
• Hinderfri remsa: minst 0,5 meter på båda sidor.

Uppställningsplats för hämtningsfordon ska bestå av hård
gjord yta. För kranbilar ska det vara fri lyftyta ovanför for
donet, behållaren och lyftvägen. Det är inte tillåtet att lyfta
avfallet över byggnader och fordon.
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Bild 1: Exempel på godkänd utformning
av T-korsning.

Bild 2: Exempel på godkänd utformning
av vändplan.
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Bild 3: Exempel på mötesfri väg,
ej kommunalt huvudmannaskap.
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6 § Trädgårdsavfall
Kompostering av trädgårdsavfall på egen fastighet är tillåten
under förutsättning att det kan ske utan olägenhet för om
givningen.
Trädgårdsavfall kan lämnas på kommunens återvinnings
centraler eller ristippar. Sand, sten, jord och grus får inte
läggas på ristipparna utan ska lämnas på av kommunen
godkänd plats.
Abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall kan tecknas
med kommunen. Sand, sten, jord, grus och stubbar får inte
läggas i kärlet.

Om särskilda anvisningar för tömning av minireningsverk
finns ska dessa finnas på plats under lock eller liknande.
Skydd för känsliga delar ska finnas så att inte skada upp
står vid tömning. Fastighetsägaren ansvarar för att återfylla
anläggningar där detta krävs.
Se 5§ för transportvägars beskaffenhet m.m.
Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och slambrun
nens kant ska vara så kort som möjligt och får inte överstiga
25 meter. Nivåskillnaden från botten av slamavskiljare eller
motsvarande till slambilens uppställningsplats får inte över
stiga 6 meter.

Trädgårdsavfall ska läggas i därför avsett kärl.

Avstånd mellan uppställningsplats för hämtningsfordon och
fosforfälla får vara max 8 meter.

Kommunen förbehåller sig rätten att ej tillhandahålla abonne
mang för hämtning av trädgårdsavfall, om det inte är för
svarbart med hänsyn tagen till antalet anslutna abonnenter
och transportavståndet.

8 § Fett och fettavskiljarslam

Eldning av grenar och kvistar är tillåtet när eldningsförbud
inte föreligger.

7 § Slamavskiljare, slutna
tankar, minireningsverk,
fosforfällor och latrin
Hämtning av slam sker minst en gång per år enligt turlista
under hela året. Filtermaterialet i fosforfällor ska bytas när
pH på utgående vatten är lägst 9 eller enligt tillverkarens
rekommendationer för hög skyddsnivå, dock minst vart
tredje år. Tömning och transport av slam, latrin och förbrukat
filtermaterial i fosforfällor får endast ske genom kommunens
försorg.
Hämtning sker från fastigheter med slamavskiljare, sluten
tank, minireningsverk och fosforfälla. Fastighetsägare ansvarar
för att slamavskiljare, sluten tank, minireningsverk och
fosforfälla är lätt tillgängliga inför tömning. Lock får inte vara
övertäckt och ska inför tömning vara olåst. Locket ska gå lätt
att öppna av en person utan verktyg.
Anläggningen bör, genom fastighetsägarens försorg, vara
tillsluten på ett barnsäkert sätt och försedd med de säker
hetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningens
beskaffenhet och belägenhet.
Det åligger fastighetsägaren att, efter tömning, kontrollera
säkerhetsanordningarna.
Betonglock får väga max 25 kg och ska vara utrustat med
handtag, lyftögla eller liknande.
Betonglocket ska inte vara större än diameter 80 cm och
höjd/tjocklek 6 cm. Det ska vara lågt placerat, men får inte
ligga så djupt att det fryser fast.

Matolja, frityrolja och fett

Matolja, frityrolja och fett från livsmedelshantering vid
verksamheter där kommunalt avfall eller därmed jäm
förligt avfall uppkommer, ska hållas skilt från annat avfall.
Matolja, frityrolja och fett får ej tömmas i avloppet. Större
mängder matolja, frityrolja och fett ska lämnas till ett
ackrediterat återvinningsföretag. Små mängder från hushåll
kan läggas i väl emballerad förpackning och läggas i restav
fallskärlet.
Fettavskiljare och fettavskiljarslam

Fastighetsägaren är ansvarig gentemot VA-huvudmannen
för eventuella utsläpp av fett till avloppsnätet, och därmed
ansvarig för att se till att fettavskiljare är installerade och
fyller avsedd funktion.
Tömningsfrekvensen bestäms av kommunen för varje
fastighetsägare och är beroende av avskiljarens storlek och
belastning. Tömning ska ske med av Tekniska nämnden
godkänd entreprenör. För tömning av fettavskiljare hos
fastighetsägare som inte har tecknat avtal med av Tekniska
nämnden godkänd entreprenör har kommunen rätt att
beställa en sådan tömning för abonnents räkning. Fettav
skiljaren ska vara lätt tillgänglig för tömning. Lock eller
manlucka ska kunna öppnas av en person och får inte vara
övertäckt när tömning ska ske. Efter tömning ska fettav
skiljaren återfyllas helt med vatten, vilket fastighetsägaren är
ansvarig för.
Utformning och skötsel av fettavskiljare ska uppfylla krav
enligt svensk standard SS- EN 1825 -1 och SS-EN 1825 -2
samt medge provtagning. Kompletterande regler gällande
fettavskiljare framgår av ABVA (Allmänna bestämmelser
för användande av Örebro kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning samt information till fastighetsägare).
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9 § Förutsättningar för undantag
från föreskrifterna
Vid prövning av undantag från
föreskrifterna ska hänsyn tas:
• till den enskildes intressen och möjligheter att
behandla avfallet på ett ur hälso- och
miljösynpunkt godtagbart sätt
• till avfallshanteringens miljöeffekter
• till kommunens intressen vad avser organisation
och ekonomi.

Undantag från hämtningsskyldighet
Kommunen är undantagen från
hämtningsskyldighet vid:
• fastigheter belägna på öar inom kommunen med
undantag av Vinön och Ässön
• fastigheter som är avsides belägna eller som på
annat sätt medför ett oskäligt hämtningsförfarande.
Fastighetsägare kan då åläggas att transportera
avfallet till av kommunen anvisad plats.

Slamtömning slamavskiljare för
WC – utsträckt hämtningsintervall

Fastigheter som utnyttjas i liten omfattning kan beviljas
tömning av slamavskiljare vartannat år efter skriftlig ansökan
till Tekniska nämnden som då gör en särskild prövning.
Slamtömning sluten tank för
WC – utsträckt hämtningsintervall

Fastigheter som utnyttjas i liten omfattning kan beviljas
tömning av sluten tank vartannat år efter skriftlig ansökan
till Tekniska nämnden som då gör en särskild prövning.
Slamtömning slamavskiljare för BDT – utsträckt
hämtningsintervall

Fastigheter som utnyttjas i liten omfattning eller fritidshus
som har begränsad vattenanvändning kan beviljas tömning
vartannat år efter skriftlig ansökan till Tekniska nämnden
som då gör en särskild prövning.
Minireningsverk – utsträckt hämtningsintervall

Om minireningsverket enligt tillverkarens anvisningar ska
tömmas med ett längre intervall kan detta beviljas efter
ansökan till Tekniska nämnden som då gör en särskild
prövning.
Fosforfälla – utsträckt hämtningsintervall

Fastighetsägares möjlighet till undantag
Delning av avfallsabonnemang

Abonnemang kan få delas av maximalt tre närboende fastig
hetsägare, efter skriftlig ansökan till Tekniska nämnden, om
risk för människors hälsa eller miljön inte kan uppkomma.
Delning av abonnemang är endast möjligt om 130 liters kärl
väljs för restavfall/osorterat avfall.
Gemensamhetsanläggning

Sammanslutning av fastighetsägare kan beviljas tillstånd att
nyttja gemensamma avfallskärl.
Förutsättningen för detta är att en fastighetsägare ansvarar
för skötsel av platsen och är fakturamottagare samt att alla
väljer samma abonnemang. Kärlets utformning bestäms av
kommunen med hänsyn till abonnemangsval och antalet
hushåll. Närmare bestämmelser för uppställningsplatsen
utfärdas av Tekniska nämnden.
Kompostering av latrin

Kompostering av latrin kan medges efter skriftlig ansökan
till Miljönämnden som då gör en särskild prövning.
Eget omhändertagande av slam, filtermaterial
från fosforfälla och andra avloppsfraktioner

Eget omhändertagande av slam, filtermaterial från fosforfälla
och andra avloppsfraktioner kan medges efter skriftlig ansökan
till Miljönämnden som då gör en särskild prövning.

En fosforfälla som belastas mindre än den har kapacitet
för/är avsedd för kan medges längre bytesintervall efter
ansökan till Tekniska nämnden som då gör en särskild
prövning.
Placering av slamavskiljare

Efter framställan från fastighetsägare får Tekniska nämnden
medge undantag från bestämmelserna i 7§ om avståndet
mellan uppställningsplats och slambrunnens kant, om kom
munen anser att det finns särskilda skäl för detta.
Köksavfallskvarn

Ansökan om installation av köksavfallskvarn görs hos kom
munens VA-enhet.
Köksavfallskvarn räknas som motsvarande abonnemang
hemkompostering, men avgiften regleras i VA-taxan.
Installation av köksavfallskvarn medges ej för enskilt avlopp.
Uppehåll i avfallshämtning – hushåll

Uppehåll i avfallshämtningen kan beviljas om bostad inte
används som boende och inget avfall avsett för kärl upp
kommer under kortare perioder (minst 3 månader) t ex. vid
renovering eller resa. Skriftlig ansökan ska vara Tekniska
nämnden tillhanda senast två veckor före avsedd uppehålls
period. Ansökan om ny uppehållsperiod ska skickas in innan
föregående uppehållsperiod upphör. Fritidshus måste stå
obebodda under hela hämtningsperioden för att uppehåll
ska kunna beviljas. Fast avgift enligt taxa betalas.
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Uppehåll i avfallshämtning – verksamheter

Uppehåll i avfallshämtningen kan beviljas om inget avfall
kommer att genereras i lokalerna under minst 4 veckor.
Ansökan ska vara Tekniska nämnden tillhanda senast två
veckor före avsedd uppehållsperiod. Fast avgift enligt taxa
betalas.
Befrielse från hämtning av kommunalt avfall

Befrielse från hämtning av den del av kommunalt avfall
som normalt hämtas i kärl eller säck kan medges om
fastighetsägaren redovisat ett godtagbart förfarande för
eget omhändertagande inom fastigheten och den mängd
kommunalt avfall som behöver forslas bort är ringa.
Skriftlig, avgiftsbelagd ansökan om dispens lämnas till
Miljönämnden. Dispensen gäller högst 5 år.
Erhålles befrielse betalas fast avgift enligt gällande taxa.
Avstängning

Abonnemang kan stängas av när hus står obebott och
inget avfall uppstår eller när ingen verksamhet bedrivs i
lokalerna som genererar avfall vid >6 månader.
Förfrågan om avstängning ställs till Kundservice avfall.
Undantag gällande avfallsutrymmen

Efter framställan från fastighetsägare får Tekniska nämnden
medge avvikelse från bestämmelserna i 5 § om avfallsutrym
men m.m. om kommunen anser att det finns särskilda skäl
för detta. För befintlig byggnad, som i här aktuella hänseen
den, inte är föremål för ny- eller ombyggnad, ska undantag
från dessa bestämmelser kunna göras om fastighetsägaren
inte utan stora svårigheter och utan orimlig kostnad kan
anpassa fastigheten till föreskrifterna.
Beviljade tillstånd är personliga och gäller inte längre
om förutsättningarna ändras. Uppstår olägenhet för
människors hälsa eller miljön kan beviljade tillstånd
återkallas av Miljönämnden.

10 § Verksamheters
uppgiftsskyldighet
Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår
annat avfall än kommunalt avfall ska på begäran av
kommunen lämna de uppgifter i fråga om avfallets art,
sammansättning, mängd och hantering som behövs som
underlag för kommunens renhållningsordning.
Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer
en förpackning eller en vara som är innesluten i en sådan
förpackning, ska på anmodan av kommunen lämna de
uppgifter i fråga om förpackningsavfallets art, sammansätt
ning, mängd och hantering som behövs som underlag för
kommunens renhållningsordning.

11 § Ikraftträdande
Dessa föreskrifter träder i kraft 2017-01-01.
Tidigare föreskrifter upphör då att gälla.

12 § Övergångsbestämmelser
Undantag som medgivits med stöd av tidigare föreskrifter
fortsätter att gälla den tidsperiod som anges i meddelat
beslut.
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