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Föreskrifter om avfallshantering för Åre kommun
Inledande bestämmelser
1§

För kommunens avfallshantering gäller

•

miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063).

•

föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken och
andra författningar.

Vid sidan av de författningar, som anges i första stycket, gäller dessa föreskrifter om
avfallshantering.
Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 §
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som fastighetsägare. Med
nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av fastighetsinnehavarebegreppet, har
rätt att bruka eller nyttja fastighet eller del av fastighet.

Ansvar för avfallshanteringen och renhållningsavgifter

2§
Kommunstyrelsen har verksamhetsansvaret för avfallshanteringen i kommunen.
Avfallshanteringen i kommunen utförs av den eller de entreprenörer som kommunen
bestämmer, nedan kallad renhållaren.
3§
Avfallstaxa meddelas av kommunfullmäktige i särskilt taxebeslut med stöd av
27 kap. 4 § miljöbalken. Avgift ska betalas för den administration, insamling, transport,
återvinning och det bortskaffande som utförs genom kommunens försorg. Föreskrifter för Åre
kommuns renhållningstaxa finns i bilaga 4.
4§
Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter
meddelade med stöd av miljöbalken utföres av Miljö-, bygg- och räddningsnämnden.

Informationsskyldighet mm

5§
Fastighetsinnehavare är skyldig att hålla sig informerad om gällande regler för
avfallshanteringen samt i erforderlig omfattning informera den eller de, som bor i eller är
verksam på fastigheten. Fakturamottagare och/eller styrelsen i samfällighetsföreningar,
bostadsrättsföreningar o dyl är skyldiga att informera sina medlemmar/boende/gäster om vilka
regler som gäller för avfallshanteringen samt meddela kommunen om ändringar vad gäller
medlemmar o dyl.
Ansvarig för hantering av avfallet innan detta hämtas av kommunen är fastighetsinnehavaren
eller nyttjanderättshavaren till fastigheten där avfallet uppkommer.

Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall
Sortering av hushållsavfall

6§
Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare skall ur hushållssoporna sortera ut
farligt avfall, avfall av elektriska och elektroniska produkter, batterier, grovavfall,
förpackningar, se vidare sorteringsbilaga (bilaga 1) till dessa föreskrifter.
Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare bör ta ansvar för att det finns möjlighet att
källsortera (se vidare bilaga 2 och 3 om avfallsutrymmen). Utsorterade avfallsslag enligt nedan
hämtas i särskild ordning vid fastigheten eller lämnas av fastighetsinnehavaren eller
nyttjanderättshavaren på plats, som anvisas i bilaga 1. Det utsorterade avfallet skall
transporteras bort från fastigheten så ofta, att olägenhet för människors hälsa och miljön inte
uppstår.
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Grovavfall och deponirest
7§
Grovavfall är hushållsavfall som är så tungt eller så skrymmande eller har andra
egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i kärl. Grovavfall hanteras enligt
bilaga 1.
Deponirest är avfall som varken kan brännas eller återvinnas och hanteras enligt bilaga 1.

Hushållens farliga avfall och avfall från elektriska och elektroniska
produkter

8§
Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare skall sortera ut hushållets farliga
avfall och hålla detta avskilt från annat avfall. Det farliga avfallet skall vara tydligt märkt med
uppgift om innehåll. Hushållens farliga avfall hanteras enligt bilaga 1.
Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare skall sortera ut hushållets avfall av
elektriska och elektroniska produkter och hålla detta avskilt från annat avfall, så att det kan
omhändertas enligt bilaga 1. Kasserade kyl- och frysmöbler från hushåll ingår fr o m 050813 i
producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter och hanteras enligt bilaga 1.

Skyldighet att lämna avfall

9§
Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall skall lämnas till renhållaren, om inte annat
sägs i dessa föreskrifter. Hushållsavfall, som uppkommer på fastighet i Åre kommun, ska
omhändertas av Åre kommun och får inte transporteras till annan kommun. Hushåll får
transportera sitt hushållsavfall till anvisad plats inom kommunen. Renhållaren tömmer
behållare vid väg som är farbar för renhållningsfordon enligt 20 § Åre kommuns
renhållningsordning.

Betalsäckar

10 § Endast fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare som inte kan använda
återgångskärl för sitt avfall får använda systemet med betalsäckar. Betalsäckar köps och
lämnas fyllda på särskilda försäljningsställen i kommunen.

Gångavstånd

11 § Det finns möjlighet att köpa tjänsten att få sina 190- och 370-liters kärl dragna fram till
tömningsfordonet. Denna tjänst kan köpas endast av de som inte har möjlighet att själva dra
fram sina kärl. Det kan t ex gälla från sophus i fritidsområden eller vid platser där det ej ens
för kortare stund går ha kärlen stående vid hämtningsväg.

Förutsättningar för eget omhändertagande

12 § Följande avfall får, efter att anmälan gjorts, tas omhand på den egna fastigheten eller i
en gemensam anläggning för flera närliggande fastigheter, om det kan ske på ett sätt, som är
betryggande för människors hälsa och miljön. Det innebär bl.a. att följande förutsättningar ska
vara uppfyllda:
1. Förmultningsbart köksavfall skall komposteras i skadedjurssäker behållare.
2. Latrin från torrtoalett, utedass eller liknande skall komposteras i minst 6 månader. Utedass
med grop i marken eller kompostering i annat än tät behållare får inte ligga närmare än 50
meter från annans tomtmark eller annan plats, där människor regelbundet vistas. Hanteringen
får inte medföra risk för förorening av vattentäkter, grundvatten, sjöar eller vattendrag.
3. Urin från separationstoalett får spridas på grönytor, ledas till egen godkänd infiltration eller
gemensam avloppsreningsanläggning om anläggningens ägare godkänner anslutningen och
dimensioneringen är tillräcklig.
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Anmälan enligt 12 § handläggs av Miljö-, bygg- och räddningsnämnden.

Anmälan skall vara skriftlig och innehålla uppgifter om vilka avfallsslag, som avses
omhändertas, samt en redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet skall ske, så att det inte
innebär risk för olägenhet för människors hälsa och miljön. Om särskild utrustning eller
anläggning ska användas, skall ritningar/beskrivning bifogas.
För handläggning av anmälan debiteras en avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige.
14 § Torrt trädgårdsavfall, som inte kan utnyttjas för kompostering, får eldas endast om det
kan ske, utan att olägenhet uppstår och det i övrigt inte strider mot författning. Föreskrifter om
förbud mot eldning, helt eller delvis, utfärdade med stöd av räddningstjänstförordningen eller
annan författning samt brandriskvarning måste beaktas.
Annat avfall än torrt trädgårdsavfall får inte eldas.

Hämtningsintervall hushåll

15 § Hämtning utförs enligt nedan hos hushåll (här inkluderas även bostadsrättsföreningar,
samfällighetsföreningar o dyl) i hela kommunen.
Ordinarie hämtning utförs, i den ordning som kommunen bestämmer, en gång per två veckor
under hela året.
Avsteg från detta kan göras efter överenskommelse med Åre kommun. Extratömningar utföres
mot avgift enligt Åre kommuns renhållningstaxa

Hämtningsintervall företag/verksamheter
16 §

Hämtning utförs enligt nedan angivna bestämmelser i hela kommunen.

Ordinarie hämtning utförs, i den ordning som kommunen bestämmer, en gång per två veckor
under hela året.
Avsteg från detta kan göras efter överenskommelse med Åre kommun. Extratömningar utföres
mot avgift enligt Åre kommuns renhållningstaxa

Emballering av avfall

17 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall, för vilket behållaren
och förvaringsplatsen är avsedd. Det åligger fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare att
se till att avfallet inte är fastfruset eller av annan anledning ligger kvar i kärlet efter tömning
t ex för hårt packat avfall.
Förvaringsplatser och behållare för annat avfall än hushållsavfall/brännbart avfall skall märkas
så att det tydligt framgår vilket avfall de är avsedda för. Avfall skall vara väl emballerat så att
skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet såsom fastfrysning och spridning vid tömning
inte uppkommer.

Behållarplats och behållare

18 § Avfall lämnas normalt i 190- eller 370-liters kärl. Avfall i komprimerande kärl se 21 §.
Avfall kan lämnas i större behållare, än de ovan angivna, endast efter överenskommelse med
kommunen och då till särskild taxa. Lämnas avfall via större behållare ägs dessa av
abonnenten
Behållare för uppsamling av avfall skall på hämtningsdagens morgon 07.00 vara uppställd, så
att hämtning kan utföras. Behållare skall placeras, så att den kan hämtas med sidlastande bil,
dvs högst 1,6 meter från stopp-platsen för hämtningsfordonet, om inte annan information ges.
Avstånd längre än 1,6 meter se 11 §.
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Avfallsutrymme och underhåll av anordningar för avfallshantering
19 § Renhållaren skall ha tillträde till de utrymmen i fastigheten, där arbetet skall utföras.
Nycklar, portkoder och dylikt skall vid begäran om hämtning lämnas till renhållaren.
Ändringar skall utan anmaning meddelas renhållaren. Åre kommuns allmänna föreskrifter om
avfallsutrymmen finns i bilaga 2 och 3.
Fastighetsinnehavaren är ansvarig för anordnande, installation och underhåll av inom
fastigheten installerade anordningar för avfallshanteringen såsom sopskåp, soputrymme m.m.
Se vidare bilaga 2 och 3 för vilka krav som ställs på avfallsutrymmen.

Hämtningsväg och hämtning

20 § Det åligger fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare att se till, att transportväg
fram till behållarens hämtnings- och tömningsplats hålles i framkomligt skick. Transportväg
samt behållare skall röjas från snö och hållas fri från is och halka. Enskild väg och tomtmark,
som utnyttjas vid hämtning, skall vara så dimensionerad, hållas i sådant skick samt inte vara
för brant, att den är farbar för hämtningsfordon. En av renhållningen godkänd vändplats skall
dessutom finnas.
Är vägen fram till sopbehållaren oframkomlig, töms inte sopbehållaren förrän vid ordinarie
hämtningstur, efter att olägenheten är undanröjd.

Fyllnadsgrad och vikt

21 § Behållare får inte fyllas mer än, att den lätt kan tillslutas. Den får inte heller vara så
tung, att det blir uppenbara svårigheter att flytta den. Behållare, som är överfull eller för tung,
töms inte. Avfall i komprimerande kärl som hanteras manuellt är icke tillåtna. Avfallet
omfördelas respektive omemballeras genom fastighetsinnehavarens/nyttjanderättshavarens
försorg för att tömmas vid nästa ordinarie hämtningstur, om olägenheten då är undanröjd.

Ansvar för anskaffande och underhåll av behållare m.m.

22 § Återgångsbehållare (190- och 370-liters plastkärl, vanligtvis gröna) ägs av kommunen
och tillhandahålls genom renhållaren. Fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren har ansvar
för rengöring och tillsyn av återgångsbehållaren. Kärl skall handhas med normal försiktighet.
Den som brister i detta avseende blir ersättningsskyldig för uppkomna skador eller förlorat
kärl.

Latrin

23 § Latrinbehållare skall förslutas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavare.
Latrinbehållare transporteras till av kommunen uppställd latrincontainer, som töms av
renhållaren vid behov. Latrinabonnenter meddelas skriftligen var latrincontainrar finns
uppställda.

Slam och fettavskiljare

24 § Slamavskiljare, fettavskiljare och slutna tankar skall vara lätt tillgängliga för tömning.
Lock eller manlucka skall kunna öppnas av en person och får inte vara övertäckt vid tömning.
Fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll.
Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn får inte överstiga 10 meter,
såvida inte särskilda skäl föreligger och då utgår avgift för extra slang. Slambilens
uppställningsplats får inte ligga högre än 6 meter från slamavskiljarens botten. Sträckan
mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn/tank skall hållas lätt framkomlig. Enskild
väg och tomtmark, som utnyttjas vid hämtning, skall vara så dimensionerad, hållas i sådant
skick samt inte vara för brant, att den är farbar för hämtningsfordon. En av renhållningen
godkänd vändplats skall dessutom finnas.
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25 § Tömning av sluten tank ska ske så ofta att en god funktion upprätthålls, en gång per år
enligt tömningslista och däremellan vid behov efter budning från fastighetsägaren.
Tömning av slamavskiljare ska ske så ofta att en god funktion upprätthålls minst en gång
vartannat år, enligt tömningslista och däremellan vid behov efter budning från fastighetsägaren
Tömning av slamavskiljare för endast BDT (bad, disk och tvätt)-vatten ska ske så ofta att en
god funktion upprätthålls, minst en gång vart fjärde år.
Tömning av olje- och fettavskiljare ska ske så ofta att en god funktion upprätthålls, mer
information finns i Åre kommuns ABVA (Allmänna bestämmelser för brukande av Åre
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning).

Annat avfall än hushållsavfall och därmed jämförligt
avfall (Verksamhetsavfall)
Uppgiftsskyldighet

26 § Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet, där det uppstår annat avfall än
hushållsavfall eller avfall jämförligt med hushållsavfall, skall på anmodan av
kommunstyrelsen lämna de uppgifter i fråga om avfallets art, sammansättning, mängd och
hantering, som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning/avfallsplan.
27 § Den, som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en förpackning eller en
vara, som är innesluten i en sådan förpackning, skall på anmodan av kommunstyrelsen lämna
de uppgifter i fråga om förpackningsavfallets art, sammansättning, mängd och hantering, som
behövs som underlag för kommunens renhållningsordning/avfallsplan.

Kasserade kyl- och frysmöbler

28 § Alla kasserade kyl- och frysmöbler, skall hanteras varsamt och hållas avskilt från annat
avfall, så att de kan omhändertas särskilt enligt bilaga 1. Kasserade kyl- och frysmöbler från
hushåll ingår fr o m 050813 i producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter.

Farligt avfall
29 §

Utgår ej längre tillämplig

Dispens från föreskrifterna om avfallshantering
30 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare, som själva kan ta hand om sitt
hushållsavfall på ett sätt, som är betryggande för människors hälsa och miljön, kan, om det
finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten att lämna avfall till kommunen. Skriftlig
ansökan skall lämnas till Miljö-, bygg- och räddningsnämnden. Dispens medges ej för farligt
avfall, avfall från elektriska och elektroniska produkter (inklusive kyl- och frysmöbler),
deponirest samt metallskrot.
Medlem i samfällighetsförening och liknande, vars verksamhet omfattar gemensam
avfallshantering, kan inte ansöka om dispens för en enstaka fastighet.
31 §

Ansökan om dispens enligt 30 § prövas av Miljö-, bygg- och räddningsnämnden.

Ansökan skall vara skriftlig och innehålla uppgifter om vilka avfallslag, som avses
omhändertas, samt en redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet skall ske, så att det inte
innebär risk för olägenhet för människors hälsa och miljön. Om särskild utrustning eller
anläggning ska användas, skall ritningar/beskrivning bifogas. Ansökan ska också innehålla en
redogörelse för de särskilda skäl, som åberopas för dispensen.
För handläggning av ansökan debiteras en avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige.
32 §

Utgår ej längre tillämplig

33 § Två eller flera fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan medges rätt att
använda gemensam avfallsbehållare under förutsättning, att bestämmelserna i 21 § om
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fyllnadsgrad och vikt beaktas och att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte
uppstår. Ansökan skall lämnas till Kommunstyrelsen.
34 § Uppehåll i hämtning av avfall och/eller slam och befrielse från grund- och
abonnemangsavgift kan medges i de fall, då fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare
inte kommer att nyttja fastigheten på något sätt, under en sammanhängande tid om minst tolv
månader. Medlem i samfällighetsförening och liknande, vars verksamhet omfattar gemensam
avfallshantering, kan inte ansöka om uppehåll i hämtning för en enstaka fastighet.
Ansökan skall lämnas till Miljö-, bygg och räddningsnämnden senast en månad före den
avsedda uppehållsperioden. Uppehåll i hämtning medges för 12 månader i taget, önskas
ytterligare 12 månader måste ny ansökan inges. Beslut om uppehåll i hämtning och därmed
avgiftsbefrielse från grund- och abonnemangsavgift är personliga och gäller inte retroaktivt.
Ändrade förhållanden skall meddelas skriftligen. För handläggning av ansökan om uppehåll i
hämtning utgår handläggningsavgift fastställd av kommunfullmäktige.
(För att behålla funktionen på slambrunnen kan den behöva tömmas innan uppehåll i hämtning
startar.)
35 § Fastighet som bedöms otjänlig att användas för boende kan, efter ansökan hos miljö-,
bygg- och räddningsnämnden, befrias från grund- och abonnemangsavgift så länge
förhållandena inte ändras. För handläggning av ansökan debiteras en avgift enligt taxa
fastställd av kommunfullmäktige.
36 § Andra tömningsintervall för slutna tankar (vartannat år) och slamavskiljare (vart fjärde
år) kan medges om särskilda skäl föreligger och då efter ansökan hos miljö-, bygg- och
räddningsnämnden. För handläggning av ansökan debiteras en avgift enligt taxa fastställd av
kommunfullmäktige.

Ikraftträdande
Dessa föreskrifter avses träda i kraft den 1 januari 2006 då Renhållningsordning för Åre
kommun 1992-04-29 upphör att gälla.
Undantag enligt Kapitel 7 i Renhållningsordning för Åre kommun 1992-04-29 som
kommunen har medgett med stöd av ovannämnda renhållningsordning gäller tills vidare om
inte undantaget är tidsbegränsat.
Omprövning av undantag enligt ovan skall göras med stöd av renhållningsordning för Åre
kommun 2005-11-24.
Meddelande om uppehåll i hämtning enligt Kapitel 6 i Renhållningsordning för Åre kommun
1992-04-29 som kommunen medgett gäller till det datum som angivits i meddelandet om
sådant uppehåll.
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SORTERINGSANVISNING
Utsortering av vissa avfallsslag
Nedan uppräknade avfallsslag skall utsorteras och lämnas på anvisad plats som anges för respektive avfallsslag.

Farligt avfall

Hushållsavfall, som utgörs av eller innehåller farligt avfall, ska lämnas vid kommunens Farligt avfall station
(FA-station) eller på förutbestämda dagar (minst en gång per år) vid fastigheten i den röda FA-boxen.
Farligt avfall är sådant avfall, som är markerat med en asterisk (*) i bilaga två till avfallsförordningen (SFS
2001:1063), eller avfall, som har sådana egenskaper som räknas upp i bilaga 3 till samma förordning.
Följande produkter eller ämnen utgör exempel på vad som skall hanteras som farligt avfall:
Färg-, lackavfall samt hartser och nagellack
Limavfall (exempel kontaktlim, epoxilim, spackel)
Lösningsmedel
Glykol
Fotokemikalier (exempelvis fix och framkallare)
Bekämpningsmedel
Sprayburkar
Annat starkt surt eller starkt alkaliskt avfall (exempelvis frätande ämnen som kaustiksoda, svavelsyra,
ammoniak, lut, avkalkningsmedel)
Avfall som innehåller kvicksilver (exempelvis termometrar, barometrar, reläer)
Småbatterier – se vidare om särskilda sorteringsföreskrifter
Spillolja och annat oljeavfall
Gammal medicin lämnas på apotek. (förutom cytotoxiska preparat som ska hanteras som övrigt farligt avfall)
Kanyler lämnas i särskilda behållare som kan hämtas på apotek

Avfall av elektriska och elektroniska produkter (inkl kyl- och frysmöbler) från
hushållen
är:
sådana elektriska och elektroniska produkter som typiskt sett förekommer i hushåll och därför kan förväntas
bli hushållsavfall.
Avfall från elektriska och elektroniska produkter (inkl kyl- och frysmöbler) hanteras på samma sätt som
grovavfall se nedan

Avfall av elektriska och elektroniska produkter (inkl kyl- och frysmöbler) från
företag/verksamheter
Det finns avfall av denna typ som inte kan anses höra till hushållsavfall såsom kylar/frysar för
livsmedelshantering i lager och butik, restaurangspisar, pizzaugn, byggfläktar, neonlysrör mm. För mer
information om avfall av denna typ gå in på el-kretsens hemsida www.el-kretsen.se

Småbatterier

Enligt förordningen (1997:645) om batterier är hushållen skyldiga att sortera ut batterier.
Småbatterier kan lämnas vid kommunens FA-station, i batteriholkar som finns vid de flesta affärer eller placeras
ovanpå FA-boxen lämpligt förpackade.

Bilbatterier mm

Bilbatterier och andra större startbatterier skall lämnas till återförsäljare De är skyldiga att ta emot dem utan att
något nytt batteri köps vid tillfället.

Grovavfall och deponirest

Grovavfall är hushållsavfall som är så tungt eller så skrymmande eller har andra egenskaper som gör att det inte
är lämpligt att samla in i kärl t ex utrangerade möbler, cyklar och liknande. Grovavfall ska sorteras enligt
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anvisningar från kommunen. Deponirest är avfall som varken kan brännas eller återvinnas t ex dricksglas,
spegel- och fönsterglas, porslin, keramik, säkringar.
Grovavfall och deponirest från de en- och tvåfamiljshus som har eget grönt sopkärl:
• Lämnas vid kommunens återvinningscentraler
• Hämtas vid fastigheten minst 1 gång/år max 1 m3 (annonsering i lokala annonsblad)
• Hämtas efter budning övrig tid på året, avgift enligt Åre kommuns renhållningstaxa
Grovavfall från flerfamiljshus, samfälligheter, bostadsrättsföreningar o dyl:
• Lämnas vid kommunens återvinningscentraler
• Hämtas efter budning avgift enligt Åre kommuns renhållningstaxa.
Deponirest från flerfamiljshus, samfälligheter, bostadsrättsföreningar o dyl:
• Lämnas vid kommunens återvinningscentraler
• Lämnas i avsett kärl, där sådant finns som hämtas vid fastigheten minst 1 gång/år
• Hämtas efter budning avgift enligt Åre kommuns renhållningstaxa

Återvinningscentraler och farligt avfall-station (FA-station)

Återvinningscentral (ÅVC) finns i Hallen (vid ridbanan och reningsverket), Järpen (på industriområdet), Staa
(5 km väster om Duved) och Brattåsen (4 km väster om Enafors).
Fa-station finns endast i Järpen (industriområdet).

Förpackningar, producentansvar

Förpackningar av metall, kartong, plast, wellpapp och glas lämnas enligt tabell nedan:.
Platser i kommunen där hushåll kan lämna sitt förpackningsavfall
HANDÖL
ÅNN
STORLIEN
DUVED
ÅRE
UNDERSÅKER
OTTSJÖ
JÄRPEN
HUSÅ
KALL
KALLSEDET
MÖRSIL
MATTMAR
ARVESUND
HALLEN
MÅNSÅSEN

PAPPER/GLAS
Hanriis hus
G:a macken
Visjövalen
Hamre
Produkthuset
Bron
G:a Posten
Industriområdet
Reningsverket
Fjärrvärmeverket
Affären
Miljöpunkten
Affären
Affären
Hallens ÅVC
Föreningshuset

PLAST/METALL
G:a macken
Visjövalen
Hamre
Produkthuset
Bron
G:a Posten
Industriområdet
Fjärrvärmeverket
Miljöpunkten
Affären
HallensÅVC
Föreningshuset

Företag kan lämna sitt förpackningsavfall till Företagsstationen för förpackningsavfall som finns vid
Återvinningscentralen i Järpen eller få det hämtat mot avgift av lokala entreprenörer.
Företag, samfälligheter, bostadsrättföreningar, flerfamiljshus m fl kan bekosta egen fastighetsnära
hämtning av förpackningsavfall av lokala entreprenörer.
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AVFALLSUTRYMMEN

Krav på gemensamma utrymmen för avfall från hushåll där kommunen ansvarar för hämtning.
(även Boverket och Arbetarskyddsstyrelsen har utfärdat regler med betydelse för avfallshanteringen.)

Fastighetsägare ansvarar för att:
 Utrymmet och utrustning ska vara avpassad för avfallsmängder och hämtningsintervall.
 Beträffande sopkärl och andra anordningar gäller följande:





De skall vara tillgängliga och ges service i form av återkommande underhåll och tillsyn
för att förebygga driftavbrott och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt.
De skall underhållas och installeras, så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och risken
för olycksfall minimeras.
De skall vara lättåtkomliga för uppställning och skiftning av förekommande behållartyper
De skall medge hantering med den utrustning, som används i kommunens
renhållningssystem

 Mått för ingång till soputrymmen, tröskelhöjd samt invändig takhöjd ska vara enligt bild 1
 Transport får inte ske genom utrymmen där folk vistas mer än tillfälligt (trapphus, entréer eller
andra utrymmen i direkt kontakt med lägenhet) eller där livsmedel hanteras.
 Avfallsutrymmet skall vara lätt att rengöra.
 Grovsopor ska förvaras separat på lämpligt sätt, exempelvis i avskild del av utrymmet för
avfall.
 Källsortering ska vara möjlig med hänsyn till hur den lokala avfallshanteringen i kommunen är
upplagd. Se Renhållningsordningens bilaga 1

Bild 1. Mått på dörr-, tröskel- och takhöjd samt dörrbredd.

BILAGA 2



Endast avfall och nödvändig utrustning får förvaras i soputrymmet



Väg till utrymmen för avfall ska hållas snöfri och vara halkbekämpad.



Behållare får endast fyllas så den lätt kan förslutas. Den får inte vara så tung så det blir
uppenbara svårigheter att flytta den.



Erforderlig belysning och ventilation ska finnas



Dörr ska vara uppställningsbar
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Utrustningens placering i avfallsutrymmet ska medge att skötsel och städning kan utföras utan
hinder.
Transportväg för avfall ska vara framkomlig samt ha hårdgjord yta.
I transportvägar för avfall ska storleken på vilplan och uppställningsplatser framför dörr vara
anpassade till transportredskap och hämtningsförhållande (bild 2). (Gäller när kommunens
entreprenör hämtar behållare i avfallsutrymmen)
Avstånd soputrymme till sophämtningsfordon ska ej överstiga 50 meter. (Gäller när
kommunens entreprenör hämtar behållare i avfallsutrymmen)

Bild 2. Vilplan, transportvägar ska anordnas enligt figuren.
För att vara tillgänglig för rörelsehindrade ska dock lutningen vara högst 1:12 mellan minst 2 meter
långa vilplan och ha en höjdskillnad på högst 0,5 meter mellan vilplan.

Dessa avfallstyper ska det finnas utrymme att förvara

Brännbart avfall

Icke brännbart avfall (deponirest)

Icke skrymmande farligt avfall
Dessa avfallstyper bör det finnas utrymmen att förvara

Förpackningsavfall

Grovavfall från hushåll

Skrymmande el-avfall
Kärl i avfallsutrymmet skall vara ordentligt uppmärkta och det ska finnas information om hur avfallet
ska sorteras samt hur avfallstyper som inte kan lämnas här ska hanteras.
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AVFALLSUTRYMMEN
Krav på utrymmen för avfall från verksamheter.

(även Boverket och Arbetarskyddsstyrelsen har utfärdat regler med betydelse för avfallshanteringen.)

Fastighetsägare ansvarar för att:
• Utrymmet och utrustning ska vara avpassad för avfallsmängder och hämtningsintervallen.
• Beträffande sopkärl och andra anordningar gäller:





De skall vara tillgängliga och ges service i form av återkommande underhåll och tillsyn för
att förebygga driftavbrott och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt.
De skall underhållas och installeras, så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och risken för
olycksfall minimeras.
De skall vara lättåtkomliga för uppställning och skiftning av förekommande behållartyper.
De skall medge hantering med den utrustning, som används i kommunens
renhållningssystem.

• Mått för ingång till soputrymmen, tröskelhöjd samt invändig takhöjd ska vara enligt bild 1
• Transport får inte ske genom utrymmen där folk vistas mer än tillfälligt (trapphus, entréer eller
andra utrymmen i direkt kontakt med lägenhet) eller där livsmedel hanteras.
• Avfallsutrymmet skall vara lätt att rengöra.
• Verksamhetsavfall (annat än hushållsavfall och därmed jämförligt avfall) ska förvaras separat på
lämpligt sätt.
• Källsortering ska vara möjlig med hänsyn till hur den lokala avfallshanteringen i kommunen är
upplagd. Se Renhållningsordningens bilaga 1.
• Endast avfall och nödvändig utrustning får förvaras i soputrymmet

• Bild 1. Mått på dörr-, tröskel- och takhöjd samt dörrbredd.
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• Väg till utrymmen för avfall ska hållas snöfri och vara halkbekämpad.
• Behållare får inte fyllas så den inte kan förslutas. Den får inte vara så tung så det blir uppenbara
svårigheter att flytta den.
• Erforderlig belysning och ventilation ska finnas
• Dörr ska vara uppställningsbar
• Tappställe för vatten ska finnas i frostfritt utrymme
• Golvbrunn ska finnas i frostfritt utrymme
• Utrustningens placering i avfallsutrymmet ska medge att skötsel och städning kan utföras utan
hinder.
• Utrymme för luktande och ruttnande avfall ska vara avskilt, lätt rengörbart, ventilerat samt medge
kyld förvaring.
• Transportväg för avfall ska vara framkomlig samt ha hårdgjord yta.
• I transportvägar för avfall ska storleken på vilplan och uppställningsplatser framför dörr vara
anpassade till transportredskap och hämtningsförhållande (bild 2). (Gäller när kommunens
entreprenör hämtar behållare i avfallsutrymmen)
• Avstånd soputrymme till sophämtningsfordon får ej överstiga 50 meter. (Gäller när kommunens
entreprenör hämtar behållare i avfallsutrymmen)

Bild 2. Vilplan, transportvägar ska anordnas enligt figuren.
För att vara tillgänglig för rörelsehindrade ska lutningen vara högst 1:12 mellan minst 2 meter
långa vilplan och ha en höjdskillnad på högst 0,5 meter mellan vilplan
Dessa avfallstyper ska det finnas utrymme att förvara

Brännbart avfall

Icke brännbart avfall (deponirest el restavfall)

Icke skrymmande farligt avfall, batterier, lysrör och glödlampor ingår här
Dessa avfallstyper bör det finnas utrymmen att förvara

Förpackningsavfall

Verksamhetsavfall om det inte ingår i någon av de andra avfallstyperna

Skrymmande farligt avfall
Kärl i avfallsutrymmet skall vara ordentligt uppmärkta och det ska finnas information om hur avfallet
ska sorteras samt hur avfallstyper som inte kan lämnas här ska hanteras.

BILAGA 4

Föreskrifter för Åre kommuns renhållningstaxa


Avgifter enligt Åre kommuns renhållningstaxa skall betalas till Åre kommun.



Renhållningsavgift skall erläggas av fastighetsägare i Åre kommun vars fastighet ger
upphov till avfall enligt Åre kommuns renhållningsordning. Fastighetsinnehav eller
ägarbyte skall meddelas Tekniska kontoret Åre kommun.



Renhållningsavgift ska betalas av fastighetsägare. Om skriftlig överenskommelse mellan
fastighetsägare och nyttjanderättshavare skickas till kommunen kan renhållningsavgift
debiteras nyttjanderättshavare. Betalar denne inte kommer istället fastighetsägaren att
debiteras.



Fast avgift skall erläggas för bebyggd fastighet. Om samma fastighetsägare äger flera
fastigheter/lägenheter i kommunen betalas abonnemangsavgift för den första och
tillkommande avgift för ytterligare fastighet/lägenhet, Detta efter anmälan till Tekniska
kontoret Åre kommun,

Renhållningsavgiften består av grundavgift, en abonnemangsavgift och en tömningsavgift.
Grundavgift:

registeravgift, information, omhändertagande av farligt avfall,
avfall från elektriska och elektroniska produkter (inklusive kyloch frysmöbler), deponirest samt metallskrot.

Abonnemangsavgift:

tillgång till ÅVC, administration, tippar, kärl (i erforderligt antal)
för de som så önskar. Hämtning av sorterat, skrymmande avfall
från de en- och tvåfamiljshus som har eget grönt sopkärl
betalas för det antal tömningar av behållare som gjorts

Tömningsavgift:


Grundavgift ska betalas av alla fastighetsägare (se första punkten) i kommunen förutom
de som har uppehåll i hämtning.

Övrig avgift:

Handläggningsavgift för ansökan om uppehåll i hämtning



Vid nybyggnation och om- eller tillbyggnad som påverkar renhållningsavgiften debiteras
avgiften fr o m kvartalet efter det att bygglovet blivit beviljat.



Fakturering sker vanligtvis fyra gånger per år. Tekniska kontoret kan besluta om
månadsdebitering.

