Avfallsavdelning
informerar om

Regler för sopkärl och
hämtvägar i
Gullspångs kommun

Som abonnent hos oss påverkar du våra
renhållningsarbetares arbetsmiljö…
Sophämtning är ett tungt arbete med flera risker, det finns bestämmelser
som tillsammans med arbetsmiljölagen värnar om hämtningspersonalens
arbetsförhållanden.

Framkomligheten varierar med årstiden
 Under vintern behöver du se till att framfartsvägen och vändplatsen
är plogad och sandad och att kärlet är framskottat.
 Under vår och sommar behöver du se till att inga trädgrenar eller
förväxta buskar förhindrar framkomligheten.

Det ställs krav på hämtningsvägen
Det är alltid chauffören som avgör om en väg är farbar eller inte.
Chauffören kan aldrig tvingas att ta risker eller köra på en väg som
han/hon bedömer inte är framkomlig.

Med farbar väg avses väg som
 har en frihöjd på minst 3,65 m
 har en köryta på minst 3,6 meter med fritt från växtlighet på ömse
sidor om vägen
 har en godkänd vändmöjlighet för större fordon
 körytor ska klara en total vikt på 18 ton
 backning får endast ske vid vändning av fordon
 vid hämtningsplatsen ska dessutom yta finnas som har en fri bredd
på minst 4,5 meter (hinderfritt + köryta + gångyta)

Det ställs även krav på kärlet
 På hämtningsdagen ska kärlet vara placerat vid tomtgräns eller på
annan av kommunen anvisad plats så att hämtningen underlättas,
med handtaget mot vägen.
 Kärlet får inte vara överfullt, eller vara så pass fyllt att det är svårt
att flytta. Om du behöver extra tömning kontakta Odenslund
0506-310 58.
 Avfallet ska vara förpackat för att undvika damm.
 Varje abonnent ansvarar för att kärlet hålls rent.

Tack, vi uppskattar all hjälp!
Dessa regler stöder sig på Miljöbalken,
Avfallsförordningen, avfallsföreskrifterna för
Mariestads och Gullspångs kommuner
samt Arbetsmiljöverkets regler.

Kontakt
Medborgarkontoret
Telefon: 0501-75 51 60
Fax: 0501-75 50 09
E-post: lotsen@mariestad.se
Abonnemang och fakturafrågor

Avfallschef
Annika Kjellkvist
Telefon: 0501-75 61 46
E-post: Annika.Kjellkvist@mariestad.se

Avfallstekniker
Leif Wallroth
Telefon: 0501-75 61 26
E-post: Leif.Wallroth@mariestad.se

Odenslunds återvinningscentral
Torsvid Odenslund, väg 200
Telefon: 0506-310 58
E-post: odenslund@mariestad.se

