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Avfallshantering

Avfallshantering
• Flerbostadshus eller verksamhet ska vara
dimensionerat för minst en veckas
avfallsmängd.

Avfallshanteringen är en viktig del av samhället
som påverkar infrastruktur, människors hälsa
samt miljön. Håbo kommun är en tillväxtkommun
och i takt med att kommunens befolkningsmängd
ökar ställer detta krav på att kommunen växer på
ett hållbart sätt.

• En- och tvåbostadshus ska vara dimensionerat
för minst två veckors avfallsmängd.
• Hämtning ska kunna utföras på ett trafiksäkert
sätt. Plats för hämtning av avfall bör placeras
vid infarten eller i utkanten av ett bostadsområde, så att man i möjligaste mån undviker
att köra in bland människor och bostäder.

Kommunens utmaning är att minska på mängden
avfall som uppkommer i kommunen, integrera
avfallshanteringen i samhällsplaneringen så att
hanteringen är ekologisk, ekonomisk och socialt
hållbar. I Håbo kommun har vi därför obligatorisk
insamling av matavfall.

• Plats för hämtning av avfall ska placeras,
utformas och skötas så att störningar för de
boende eller grannar undviks.
• Plats för hämtning av avfall ska placeras och
utformas så att det är tillgängligt för personer
med nedsatt rörelseförmåga eller
orienteringsförmåga.

Vid ny- och ombyggnation ska bygglovshandläggare, kommunens tillsynsmyndighet
och kommunens avfallsorganisation
kontaktas tidigt i planeringsskedet för
samråd om placering och utformning.

• Plats för hämtning av avfall bör ligga långt från
lekplatser och inte ligga för nära entréer.

Nedan följder de tekniska krav och
anvisningar som gäller för
avfallshanteringen i Håbo kommun

• Plats för hämtning av avfall ska alltid vara så
barnsäker som är möjligt.

• I områden med flera exploatörer ska ett enhetligt
system användas. Plats för hämtning av avfall
bör så långt som möjligt vara gemensam, till
exempel underjordsbehållare eller miljöhus, och
bör placeras strategiskt där de boende naturligt
passerar.

• Alla olika avfallsfraktioner bör kunna lämnas
på samma ställe. I kommunen har vi obligatorisk
insamling av matavfall och restavfall.

• Plats för hämtning av avfall ska placeras så nära
sopbilens lastningsplats som möjligt.

• Trappsteg och trösklar ska vara försedda med
ramp eller annan anordning.
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• Regeringen har beslutat om
förordningsändringar om producentansvar för
förpackningar och returpapper. Huvudregeln för
insamling av returpapper och
förpackningsavfall är att det ska samlas in
bostadsnära eller kvartersnära. I ny- och
ombyggnation av avfallsutrymmen ska det
finnas plats för följande fraktioner

• Det ska finnas uppställningsanordning för
dörrar som enkelt kan aktiveras. Dörrar ska
kunna öppnas inifrån utan nyckel.
• God belysning ska finnas i rum för kärl och
andra behållare samt utanför avfallsutrymmen.
Belysningsarmaturer ska placeras så att de inte
döljs av dörrar eller portar.
• För att öka mängden utsorterat avfall behöver
lägenheter och andra lokaler förses med goda
möjligheter till sortering. Ju bättre
möjligheterna för sortering är i lägenheterna och
lokalerna, desto större sannolikhet är det att
avfallet sorteras korrekt i det gemensamma
avfallsutrymmet.

• Matavfall
• Restavfall
• Returpapper t.ex. tidningar
• Pappersförpackningar
• Metallförpackningar

• Storlekar på kärlen och hur ofta hämtning ska
ske ska anpassas efter antalet boende och
framtida förändringar. Du hittar Håbo
kommuns avfallstaxa och avfallsföreskrifter på
www.habo.se/avfallstaxa.

• Ofärgade glasförpackningar
• Färgade glasförpackningar
• Plastförpackningar

• Byggnadsteknisk hänsyn bör tas till framtida
förändringar, till exempel plats för fler kärl.

3

KS 2018/00996. December 2020

Håbo kommuns avfallsföreskrifter, avfallsplan och avfallstaxa är ytterligare
styrmedel som reglerar avfallshanteringen
På Håbo kommuns webbplats www.habo.se/avfall under relaterad information finns alla dokument
att hämta.
• Handbok för avfallsutrymmen 2018, här finns vilka du lagkrav och riktlinjer som gäller
• Avfallsföreskrifter
• Avfallstaxa
• Avfallsplan 2016-2025
Vid ny- och ombyggnation ska bygglovshandläggare, kommunens tillsynsmyndighet och
kommunens avfallsorganisation kontaktas tidigt i planeringsskedet för samråd om
placering och utformning.
För mer information, se www.habo.se/avfall

Telefon: 0171-525 00
E-post: kontaktcenter@habo.se
Webb: www.habo.se

