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Anvisningar för transport för fordon och 
hämtningspersonal  
Vägen är hämtningspersonalens arbetsplats. Framkomligheten och sikten ska därför vara god. 
Renhållaren avgör om en väg är farbar eller inte. 
 
Körning på gång- och cykelväg är inte tillåten om inte väghållaren skriftligt beviljat annat.  
 
Av säkerhetsskäl får inte backning förekomma annat än vid vändning. 
 
Väghållaren är ansvarig för vägens utformning, skyltning, skötsel och framkomlighet. 
Vägverket, kommunen, privat vägförening eller enskild fastighetsägare är exempel på 
väghållare. 

Transportväg: 
- hämtning av rest och matavfall sker efter allmänna, enskilda och kommunala vägar. 
- hämtning av slam, latrin och grovavfall sker utifrån nedan angivna förutsättningar.  
- ska ha en hårdgjord körbana. 
- ska utformas för minst belastningsklass 2 (BK 2). 
- bör vara minst 5,5 meter bred om körning i båda riktningarna förekommer. Om 

parkering tillåts måste vägen vara bredare. Om vägen är mötesfri och det inte finns 
parkerade fordon kan vägen vara smalare, men den ska vara minst 3,5 meter, se Figur 
2. 

- ska ha en fri höjd av 4,7 meter, se Figur 1. 
- träd och annan växtlighet får inte inkräkta på vägbredden eller på den fria höjden, se 

Figur 1. 
- som är en återvändsgata ska ha vändmöjlighet för hämtningsfordon. Vändplan för ett 

normalt hämtningsfordon ska ha en diameter av 18 meter med en hindersfri remsa på 
ytterligare 1,5 meter runt om, se Figur 3. Alternativ till detta kan vara en vändplats 
eller en trevägskorsning som möjliggör en så kallad T-vändning, se Figur 2.  

- ska ha fri sikt och god framkomlighet. 
- ska vara snöröjd och halkbekämpad vintertid. Snövallar får inte inkräkta på 

vägbredden. 
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Figur 1 Måttangivelser för fordon 
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Figur 2 Måttangivelser för T-korsvändning 
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Figur 3 Måttangivelser för vändplan 

 

 Placering av avfallskärl 
Här beskrivs hur ditt avfallskärls ska stå placerat. I Figur 4 presenteras även en bild med 
instruktionerna. Placeringsinstruktionerna gäller alla typer av kärl.  

• Kärlets hjul och handtag ska vara vända mot fastigheten. 

• Kärlet ska placeras fritt från träd, grenar, brevlådor, parkerade bilar och övriga hinder. 
• Kärlet ska placeras cirka 50 cm från vägkanten. 
• Utrymme bakom kärlet och i sidled ska vara minst 1 meter. Har du fler än ett 

avfallskärl eller står nära grannens kärl är det 1 meter mellan som gäller. 
• Kärlet ska stå plant (vågrätt) och i nivå med vägen eller över väghöjd för att tömning 

ska fungera med tömningsarmen. 
• Vintertid, skotta framför ditt avfallskärl, står kärlet i ett miljörum så sanda utanför. 
• Locken ska vara stängda och fria från snö. 
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Figur 4 Beskrivning av placering för avfallskärl 
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