
 

 

Så här får du placera dina avfallskärl 

Hårdgjord och plan yta 
Det ska vara hårdgjord yta under kärlet samt hela dragvägen från kärlets uppställningsplats till sopbilen annars blir 

det extra tungt för avfallshämtaren. Ytan kan till exempel bestå av trädgårdsplattor, asfalt eller betong. Tänk på att 

skotta och sanda när det behövs så att avfallskärlet rullar lätt och glöm inte att ta bort snövallar.  

 

Lättåtkomliga handtag 
Placera dina avfallskärl så att avfallshämtaren kan greppa handtaget utan att behöva lyfta eller vrida kärlen. Om 

avfallskärlen måste stå mot till exempel en häck, ett staket eller en vägg så ska de placeras så att  

handtagen lätt kan nås av avfallshämtaren. Vänd hjulen och kärlets handtag ut mot avfallshämtaren eller ställ 

kärlets sida längs med häcken eller staketet. Om du vill kunna öppna kärlet från samma sida som kärlets handtag 

så finns möjligheten att beställa ett så kallat lock-i-lock. Det innebär att du kan öppna kärlet från två håll. Kontakta 

kommunens kundtjänst för avfall för att göra en beställning. 

Inga höga kanter 
Det får inte finnas trappor, trösklar eller andra nivåskillna-

der i kärlets dragväg. Nivåskillnader kan reduceras med 

hjälp av en fastsatt kil eller ramp. 

 

Ingen brant lutning 
För att dragvägen ska vara godkänd krävs det även att 

dragvägen inte har en lutning överstigande 1 meters höjd-

skillnad på sträckan 12 meter (1:12). 

Lättöppnade dörrar och grindar 
Dörrar och grindar till utrymmen där avfallskärl förvaras ska vara lätta att öppna och stänga samt ha 

uppställningsanordningar. 

 

Om du ska bygga eller göra om en plats för dina avfallskärl 
Tänk på att om du ska bygga en plats för dina kärl så kan du generellt räkna på en yta om 1 200 mm x 750 mm för 

ett restavfallskärl á 190 liter och ett matavfallskärl á 140 liter. Tänk också på att det behöver vara ett mellanrum 

mellan kärlen på din uppställningsplats och att ovanstående kriterier fortfarande gäller. Du får inte heller bygga 

eller göra förändringar på markunderlaget på kommunens mark, exempelvis förgårdsmarken. Du ansvarar för mar-

ken i anslutning till din fastighet men får inte göra förändringar. Innan du bygger om ska du samråda med kommu-

nens avfallsavdelning eller kommunens avfallsentreprenör. Observera att övriga fraktioner förutom mat- och 

restavfall alltid hämtas vid fastighetsgräns.  

 

Kontakt 
För frågor om placering av ditt avfallskärl kontakta kommunens kundtjänst för avfall hos PreZero (tidigare Suez 

Recyling AB) på avfall@danderyd.se eller 08-519 333 00. 

Danderyds kommun ställer i sina avfallsföreskrifter krav på arbetsmiljön för den personal 

som hämtar kommunalt avfall. Nedan framgår de kriterier som anges i kommunens avfalls-

föreskrifter samt krav satta av Arbetsmiljöverket.  


