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    Stockholm i december 2009
     v.2012-11-14 
 
Till medlemmarna i Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening, 
om hämtning av hushållsavfall 
 
Sophämtningen i vårt område har inte utförts på ett tillfredställande sätt under många år. 
Trädgårdsstadsföreningen har arbetat för att få bort den mekaniska hämtningen av 
hushållssopor, som skedde med sidlastare. Nackdelarna med denna hantering var att 
sopkärlen måste ställas ut på gatan vid hämtningsdagen, varvid de stod i vägen på trottoarerna 
och i vägen för snöröjningen. Den som inte var hemma måste be grannar om hjälp eller visa 
att huset stod tomt. Sidlastarna hade även problem med att ställa tillbaks kärlen utan att de 
ramlade. 
 
När nuvarande ordning (med nyupphandlad entreprenad) infördes i april i år blev vi därför 
väldigt förvånade när vi tolkade det som att kravet på att rulla ut tunnorna på gatan varje 
hämtningsdag kvarstod. Det var ju det vi kämpat mot.  
 
Vi i styrelsen har noterat att de flesta lydigt ställer ut sopkärlet på trottoar eller infart på 
hämtningsdagen. De som inte gjort det har måst felanmäla utebliven hämtning till kommunen 
för att få soporna tömda. Många har även felanmält kärl som inte ställts tillbaks. Vi har också 
konstaterat att en del fastighetsägare har sina sopkärl permanent stående utanför tomten, 
vilket är förbjudet. 
 
Efter ett givande möte med Trafikkontoret, då vi fått reda på vilket avtal Stockholms stad har 
med entreprenören, går vi härmed ut med information om vad som gäller för sophämtningen i 
vårt område. Reglerna har utformats i samråd med Trafikkontoret. 
 
Placering av soptunna 
 
Den lilla broschyr som alla hushåll fått, ”Hämtning av avfall”, har generella uppgifter om 
avstånd mellan hämtningsbil och sopkärl. Följande ska ses som specifika riktlinjer som gäller 
för oss: 
 

• Sopkärlet ska vid hämtning vara placerat omedelbart innanför tomtgräns/grind/infart, 
gärna intill insida staket eller häck.  

• Handtaget ska vara riktat så att hämtningspersonalen inte behöver vända kärlet. 
• Underlaget för kärlet och hämtningssträckan ska vara hårdgjort (asfalt, stenplattor, 

hårdpackat grus). 
• Det får inte finnas väsentliga nivåskillnader (trappsteg, kantsten, lutning över 1:10). 
• Grind är inget hinder för sophämtning inne på tomten (den ska vara lätt att öppna och 

stänga även vintertid). 
• Det ska vara snöröjt fram till kärlet. 
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Övrigt 
 

• Det är förbjudet att ha sopkärl stående utanför tomten permanent.  
• Det är tillåtet att ställa ut kärlet på hämtningsdagen, om det inte står i vägen. Kärlet får 

dock inte ställas på trottoar, cykelbana eller gata så att hinder uppstår. 
• Sopkärlet ska av hämtningspersonalen ställas tillbaks på samma ställe där det hämtats. 
• Utebliven hämtning, liksom inte återställt sopkärl, bör omedelbart anmälas till 

Trafikkontoret, tel 508 465 40, eller via Internet www.stockholm.se*. Det är viktigt att 
kommunen kontaktas och inte entreprenören! Entreprenören ska vidta korrigering utan 
dröjsmål. 

 
 
Rådgivning 
 
Det finns i området några fastigheter med höjdskillnad och liknande som utgör hinder enligt 
dessa regler. Vi kommer att ge råd till dessa husägare i varje särskilt fall. 
 
Små nivåskillnader och mjukt underlag bör enkelt kunna åtgärdas, t ex med trädgårdsplattor. 
Ni är välkomna att kontakta styrelsen för råd. Om det är olämpligt, t ex på grund av årstid, att 
nu ordna en permanent uppställningsplats och tillträdesväg på tomten, måste husägaren ställa 
ut kärlet på hämtningsdagar tills åtgärderna är utförda. 
 
Tips 
 
Alla som önskar kan gratis få sitt sopkärl utbytt till tunna med lock-i-lock, så att det kan 
hanteras bra av både husägare och hämtare. Ring Trafikkontoret! (Gäller inte 140-liters kärl.) 
 
Tider 
 
Dessa regler tillämpas helt från 1 januari 2010.  
 
 
 
 
 
Hälsningar från styrelsen i Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening 
 
 
 
 
 

                                                 
* http://www.stockholm.se/ByggBo/Avfall-och-atervinning/Din-sophamtning-/
Villa-och-radhusagare/bestallning_anmalan/Anmal-utebliven-sophamtning/ 


