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Komprimator för brännbart hushållsavfall

Inledning

Enligt Eda kommuns avfallsföreskrifter, beslutade av kommunfullmäktige 
2013-09-25, §131, finns enligt §12, möjlighet för storabonnent att anskaffa 
annan avfallsbehållare t ex komprimator efter godkännande av renhållaren. 
Avfallsbehållaren ska placeras på en plats som renhållaren godkänner, vilket 
följer av §13 i samma föreskrifter. Renhållare är gatusektionen inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen.

Avfallsbehållare behöver alltid kunna hämtas av renhållaren, medge 
miljömässigt god hantering, god hygien samt hög säkerhet och god 
arbetsmiljö.

Abonnent som önskar anskaffa annan avfallsbehållare såsom komprimator, 
inlämnar till renhållaren de uppgifter som behövs för för att renhållaren ska 
kunna avgöra om godkännande kan lämnas. En allmän beskrivning, 
produktinformation och situationsplan brukar tillsammans ge tillräcklig 
information. Uppgifterna bör alltid vara skriftliga. 

Utan gatusektionens godkännande får annan avfallsbehållare inte anskaffas.

Abonnent som ska anskaffa annan avfallsbehållare, ansvarar för 
införskaffande och där efter för drift och underhåll inklusive rengöring samt 
tillsyn.

Hämtningsintervall

Behövs hämtning en gång per vecka eller tätare, sker normalt hämtning 
enligt bestämt schema.

Hämtning med glesare intervall, sker vanligen efter avrop och då minst tre 
dagar i förväg. 

Om problem uppstår

Om problem kopplade till människors hälsa eller miljön uppstår och dessa 
problem inte åtgärdas av abonnenten, kan kommunens miljösektion på 
delegation från kommunstyrelsen, förelägga om skäliga åtgärder.
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Vägledning

Avfallet

Avfallet får endast utgöras av brännbart hushållsavfall. Farligt avfall, 
grovavfall och icke brännbart ska samlas in separat. För förpackningar och 
tidningar finns kommunens återvinningsstationer tillgängliga, men 
sorteringsmöjligheter bör finnas lokalt. 

Föremål i avfallet får endast ha en styckestorlek på upp till 0,8*0,8*0,4 m, 
detta för att vara godkänt för förbränning vid Åmotfors Enerig AB:s 
förbränningsanläggning. Abonnenten ansvarar för att de krav som ställs för 
förbränning vid Åmotfors Energi AB:s anläggning uppfylls. 

Utformning och användning av komprimatorn

För kommunal hämtning, är normalkravet att lastväxlarram ska uppfylla 
svensk standard SS-3021.

Privatpersoner ska normalt inte ha tillträde till en komprimator och bör 
följaktligen inte lämna avfall direkt i en komprimator. Komprimatorer 
placeras därför lämpligen i låsbar byggnad eller inhägnat/avgränsat område.

Uppställningsutrymmet behöver vara så utformat att god hygien upprätthålls 
t ex så att det är lätt att samla upp/städa bort eventuellt läckage av flytande 
ämnen. Vid utformning och underhåll är det viktigt att tänka på åtgärder för 
att förhindra lukt- och skadedjursproblem.

Lastningsplats och transportväg

Komprimatorn behöver kunna hämtas enkelt och på ett trafiksäkert sätt dvs 
hämtningsfordonet ska lämpligen kunna komma fram utan att köra bland 
människor och utan onödig backning. Tänk på god åtkomst, fri sikt och bra 
framkomlighet. Behöver fordonet vända, ska vändplanen lämpligen ha en 
diameter på minst 18 m med en hindersfri remsa på ytterligare 1,5 m runt 
om. 

Komprimatorn behöver vara placerad på plan och hårdgjord yta utan 
nivåskillnad mellan den plats komprimatorn är placerad på och 
lastningsplatsen. 

Transportvägen fram till lastningsplatsen behöver normalt ha hårdgjord 
körbana, belastningsklass 2 (BK2) och bör vara minst 5,5 m bred om 
körning förekommer i båda riktningar och minst 3,5 m bred om vägen är 
mötesfri. Fri höjd lämpligen 4,7 m. Vintertid behöver väg och hämtplats 
vara snöröjd och halkbekämpad. 

Övrigt

Avvikelser från ovanstående kan förekomma i och med att specifika behov 
kan finnas i det enskilda fallet. 
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