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Godkända behållartyper
Här redovisas de behållartyper som är godkända att använda i Stockholms kommuns
insamlingssystem. Bilagan är indelad i två avsnitt: Först redovisas behållare för manuell insamling,
sedan behållare för maskinell insamling.

Manuell insamling
Behållartyperna är godkända under förutsättning att god arbetsmiljö upprätthålls. Beteckningarna X
och  innebär att behållarna är godkända att användas av en viss kundkategori.
Beteckningen X innebär att behållare anskaffas, ägs, underhålls och rengörs av fastighetsinnehavaren
och i förekommande fall nyttjanderättshavaren.
Beteckningen  innebär att behållare ägs och tillhandahålls av renhållaren. Fastighetsinnehavaren
och i förekommande fall nyttjanderättshavaren ansvarar för rengöring och tillsyn.
Övrig utrustning såsom säckställ, säckhållare, säckkaruseller, transportanordningar och liknande
införskaffas, ägs, underhålls och rengörs av fastighetsinnehavare och i förekommande fall
nyttjanderättshavare.
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Engångssäck
350 liter
Matavfallskärl
140 liter
Latrinkärl
37 liter2
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Maskinell insamling
Fastighetsinnehavare och i förekommande fall nyttjanderättshavare äger och är ansvarig för
anskaffande, installation, underhåll, rengöring och tillsyn av behållare och övrig utrustning som
nyttjas vid maskinell insamling av hushållsavfall.
Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare ska samråda med renhållaren innan ett maskinellt
system tas i bruk.
Följande behållartyper är, efter samråd med renhållaren, godkända att använda i kommunens
insamlingssystem:


Bottentömmande behållare som töms med kranbil



Behållare/tank som töms med mobil sopsug



Behållare som töms med slamsugbil, till exempel tank för pumpbart matavfall, kombitank
fettavskiljare, slamtank och sluten tank



Container för tömning i sophämtningsfordon, till exempel vippcontainer



Container för containerhanterande fordon
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